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Стаття присвячена науковому пізнанню вітчизняних досліджень у науці адміністративно-деліктного права з ме-
тою визначення поняття та виокремлення мети адміністративного стягнення. у статті розглядаються наукові підхо-
ди до визначення адміністративного стягнення. Автор за допомогою дедуктивного методу окреслює наукові теорії, 
які надають тлумачення мети адміністративного стягнення. у статті розглядаються доктринальні судження щодо 
мети адміністративного стягнення: навчання, виховання, превенція, кара. Автор обґрунтовує важливість включення 
каральної мети. Автор надав пропозицію щодо нової редакції статті 23 КупАП «Мета адміністративного покаран-
ня».
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Articolul este dedicat cunoașterii științifice a cercetării interne în știința dreptului administrativ al criminalității în scopul 
de a defini conceptul și de a evidenția scopul sancțiunilor administrative. Articolul are în vedere abordări științifice privind 
definirea penalităților administrative. Autorul folosește metoda deductivă pentru a contura teoriile științifice care oferă o 
interpretare a scopului pedepselor administrative. Articolul are în vedere hotărârile doctrinare cu privire la scopul pedepselor 
administrative: instruire, educație, prevenire, pedepse. Autorul demonstrează importanța includerii unui obiectiv punitiv. 
Autorul a prezentat o propunere pentru o nouă versiune a articolului 23 din Codul infracțiunilor administrative „Scopul 
pedepsei administrative”.

Cuvinte-cheie: sancțiune administrativă, sancțiune administrativă, scopul pedepsei administrative, scop punitiv.

Постановка проблеми. Сьогодні реформи 
у науці адміністративно-деліктного права 

є край необхідними, оскільки, крокуючи шляхом 
змін, українське суспільство прагне досягти ба-
лансу у житті, справедливості законодавства і пра-
восуддя, дієвості правоохоронних органів. Запору-
кою цьому є і адміністративно-деліктні правовід-
носини, які є первинними у забезпеченні правопо-
рядку в україні. Адміністративно-деліктне право 
охоплює багато дискусійних питань до вирішення 
яких залучаються як науковці так і практики. у 

даній статті ми переслідуємо мету з’ясувати деякі 
складнощі у сфері адміністративних стягнень і за-
пропонувати шляхи їх вирішення. 

Стан дослідження проблеми. Створення та 
реформування адміністративно-деліктного права 
пов’язане з конститутивним перетворенням ін-
ституту адміністративної відповідальності. Пи-
танням сутності і ефективності застосування зако-
нодавства про адміністративну відповідальність, 
аналізу законодавчої сфери щодо зміцнення за-
конності і правопорядку присвячено дослідження 
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таких вчених як: В. Авер’янова, І. Голосніченка, 
С. Гусарова, Є. Додіна, Л. Коваля, В. Колпакова, 
І. Куяна, Т. Коломоєць, А. Комзюка, Д. Лук’янця, 
О. Салманової, Н. Хорощак та ін. Ключове місце 
у сфері адміністративної відповідальності посі-
дають адміністративні стягнення. В юридичній 
літературі вони розглядаються в різних аспектах: 
у дослідженнях, присвячених адміністративній 
відповідальності; через характеристику окремих 
видів адміністративних стягнень; через особли-
вості застосування стягнень . Але розгорнутий 
аналіз системи адміністративних стягнень ми 
можемо зустріти у монографії Н.В. Хорощак. у 
монографії визначається місце адміністративних 
стягнень у системі заходів адміністративного 
примусу та в інституті адміністративної відпо-
відальності. Співвідносяться поняття «адміні-
стративний примус», «адміністративна відпові-
дальність», «адміністративно-правова санкція», 
«адміністративне стягнення». Досліджуються 
характерні ознаки адміністративних стягнень, які 
дають змогу провести відмежування їх від інших 
адміністративно-правових санкцій [1].

Мета і завдання дослідження. Метою стат-
ті є наукове обґрунтування проблем адміністра-
тивного стягнення, в тому числі, виокремлення 
мети відповідно до законодавства, а також у від-
повідності з доктринальними поглядами вчених. 
Вона конкретизується в таких завданнях: про-
аналізувати підходи до визначення сутності ад-
міністративного стягнення, що існують у науці 
адміністративно-деліктного права; сформулювати 
та розкрити зміст мети адміністративного стяг-
нення.

Наукова новизна дослідження. Наукова но-
визна одержаних результатів полягає в тому, що 
вперше у вітчизняній науці адміністративно-
деліктного права україни здійснено дослідження 
адміністративного стягнення. у статті сформу-
льовано низку нових теоретичних висновків та 
практичних узагальнень і пропозицій, зокрема: 

уперше:
сформульоване визначення адміністративно-•	

го стягнення у адміністративно-деліктному праві 
україни;

обґрунтовано і визначено необхідність вклю-•	
чення каральної мети адміністративного стягнен-
ня;

запропоновано нову редакцію статті 23 •	
«Мета адміністративного стягнення».

Виклад основного матеріалу. Класично роз-
почнемо дослідження з понятійного апарату. Під-
креслимо, що актуальною залишається дискусія як 
щодо дефініції адміністративного стягнення так і 

її сутності. Оскільки у законодавчому акті (у стат-
ті 23 КупАП), ми зустрічаємо неповне поняття: 
«адміністративне стягнення є мірою відповідаль-
ності і застосовується з метою виховання особи, 
яка вчинила адміністративне правопорушення, у 
дусі додержання законів україни, поваги до пра-
вил співжиття, а також запобігання вчиненню но-
вих правопорушень як самим правопорушником, 
так і іншими особами» [2].

Доктринальні визначення надають більш по-
вне розуміння адміністративного стягнення, на-
ведемо їх.

Адміністративне стягнення – це захід адекват-
ної реакції держави на вчинення делінквентом 
(фізичною чи юридичною особу) адміністратив-
них деліктів із акцентом як на майнові (фінансові) 
обмеження прав, правомочностей, так й вплив на 
саму особу, її психіку, її поведінку [3].

 О.В. Когут підкреслює, що адміністративне 
стягнення – це засіб примусу, що застосовується 
від імені держави до суб’єктів адміністративного 
проступку, визначених винними у вчиненні адмі-
ністративного проступку [4].

 Розвиваючи далі думку О.В. Когута В. Колпа-
ков вважає, що доречним є заміна поняття «стяг-
нення» на «покарання», оскільки останнє більш 
точно відповідає сутності примусових заходів, 
які застосовуються за вчинення адміністративних 
порушень. Будь-яка міра відповідальності за ад-
міністративні проступки містить відповідні обме-
ження прав і свобод суб’єкта відповідальності. Ці 
обмеження і є покаранням [5, с.45] 

 Підсумовуючи доктрини у сфері адміністра-
тивного стягнення, важливо підкреслити, що ви-
діляють три основні підходи до визначення адмі-
ністративних стягнень: 

− в інституційному аспекті – як елемент інсти-
туту адміністративної відповідальності;

 − в нормативно-структурному аспекті – скла-
дова правової норми, тобто її санкція;

 − як вид адміністративно-правової санкції – 
форма державного примусу [1,с.35].

 Отже, пропозицій щодо законодавчого вре-
гулювання поняття «адміністративне стягнення» 
є достатньо, слід тільки врахувати всі запропо-
новані вченими обов’язкові елементи. Таким 
чином, адміністративне стягнення – це міра від-
повідальності, зафіксована в санкції порушеної 
адміністративно-деліктної норми, що застосову-
ється суб’єктами адміністрування в адміністра-
тивному порядку до делінквента.

Важливо підкреслити, що ефективність адмі-
ністративної відповідальності прямо пропорційно 
залежить від добре прописаних у законодавстві, 
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актуальних, дієвих адміністративних санкцій, з 
одного боку. З іншого боку від освіченості, зако-
нослухняності суспільства. Суспільство у якому 
ні у кого немає привілеїв перед нормою права. 
Тобто, панування вихованості, правової культури. 
А також, компетентних правоохоронців для яких у 
державі створені умови для реалізації їх повнова-
жень. Тоді, при дотриманні всіх зазначених вище 
умов, можна говорити про актуальність класично-
го погляду щодо мети стягнень, який розрахова-
ний на високоморальне суспільство, де інститут 
адміністративних стягнень працює за схемою: за 
вчинений проступок передбачається стягнення з 
метою по-перше, виховання особи, яка вчинила 
адміністративне правопорушення, у дусі додер-
жання законів україни, поваги до правил спів-
життя, а по-друге, запобігання вчиненню нових 
правопорушень як самим правопорушником, так 
і іншими особами [2].

Але ж це не про сучасні соціально-економічні 
реалії, де панує хаос і норма права діє лише на 
папері, працівники правоохоронних органів хизу-
ються у соціальних мережах намагаючись переко-
нати пересічного громадянина, що вони ефектив-
но виконують свою роботу, а у реальності, право-
порядок залишається на плачевному рівні. Отже, 
реалії сьогодення свідчать про недосягнення про-
писаної у статті 23 Кодексу україни про адміні-
стративні правопорушення мети адміністратив-
них стягнень, а отже, і про втрачену актуальність 
цієї норми. 

Наступним актуальним питанням у науці 
адміністративно-деліктного права залишається 
розуміння мети адміністративного стягнення.

Доречними є погляди науковців щодо цього 
питання, які є кардинально різними.

А.Т. Комзюк наголошує на тому, що головна 
мета адміністративного стягнення - виховання 
порушника, тобто формування у нього звички 
законослухняної поведінки. Вчений підкреслює, 
що виховний вплив на порушника справляє як 
сам факт накладення на нього адміністративного 
стягнення, так і спеціальні виховні заходи, які за-
стосовуються до нього під час виконання деяких 
стягнень. Так, наприклад, під час відбування ви-
правних робіт здійснюється трудове виховання 
порушника; з особами, підданими адміністра-
тивному арешту, проводяться різні бесіди тощо 
[6,c.27-28]. 

М.О. Керезора зазначає, що метою адміністра-
тивних стягнень є захист правопорядку, вплив на 
осіб, що вчинили адміністративні правопорушен-
ня, запобігання вчиненню нових порушень [7]. 

у науковій літературі зустрічається і такий по-

гляд, який об’єднує всі наведені вище тлумачення, 
а саме: покарання порушника, припинення проти-
правного вчинку, відновлення правовідносин, по-
рушеним проступком, виправлення, виховання 
правопорушника, попередження можливих нових 
проступків, відшкодування заданих правопору-
шенням збитків. [8] 

О. М. Миколенко визначає мету адміністратив-
них стягнень застосовуючи метод порівнянь. Вче-
ний порівнює систему адміністративних стягнень 
із системою кримінальних покарань і знаходить 
в них багато спільних рис (наприклад, більшість 
видів стягнень і покарань співпадають за назвою 
– штраф, конфіскація, виправні роботи, арешт, 
тощо). Далі О. М. Миколенко робить висновок, 
що система адміністративних стягнень як і систе-
ма покарань має також на меті покарання особи, 
що вчинила протиправне діяння [9, с.71].

За змістом кожне стягнення є карою, мірою 
відповідальності, що призначається за адміністра-
тивні делікти; застосування будь-якого стягнення 
означає настання адміністративної відповідаль-
ності, створює несприятливі юридичні наслідки 
[10, с.263].

На наш погляд, мета адміністративного стяг-
нення, яка переслідує лише навчання, вихован-
ня, превенцію є помилковою. Оскільки вони є 
більш характерні для інституту сім’ї, дошкільних, 
шкільних навчальних закладів. І якщо особу у ди-
тинстві не виховали як законослухняну, людину 
яка живе дотримуючись моральних норм, то про 
перевиховання інститутом адміністративних стяг-
нень не може бути і речі. Ми зараз зіштовхнулись 
із ситуацією, коли говорячи про широкий спектр 
прав людини ще більше вони порушуються. Коли 
громадяни, порушуючи норми адміністративно-
деліктного права, і навіть кримінального, блоку-
ють роботу правоохоронців щодо забезпечення 
правопорядку. Звичайно, у буденному житті мо-
жуть траплятися ситуації-виключення, коли пе-
ресічний громадянин порушує адміністративно-
деліктні норми, але робить це обережно, керую-
чись здоровим глуздом. Наприклад, людина по-
рушує правила дорожнього руху, у нічний час пе-
реходячи дорогу на червоний сигнал світлофору. 
Але освічена людина робить це оцінив усі ризики 
і розуміючи, що не створила аварійної ситуації, 
але у житті кожної людини таких ситуацій може 
бути декілька на мільйон. 

Щодо юридичної особи, то ми підтримуємо 
погляд науковців, щодо неможливості досягнен-
ня виховної мети у провадженнях із притягнення 
до адміністративної відповідальності, оскільки 
природа юридичної особи виключає такі катего-
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рії як воля і поведінка. Моделювання поведінки 
фізичних осіб, які входять до складу юридичної 
особи не виключається, проте, це вже є впливом 
на іншого суб’єкта, відповідальність якого може 
наступати за іншими нормами паралельно з відпо-
відальністю юридичної особи [10, с.266].

Отже, каральна мета адміністративних стяг-
нень, на нашу думку, є дуже актуальною на су-
часному етапі розвитку українського суспільства, 
яке прагне встановити такий суспільний порядок, 
де панує норма права з пріоритетом у дотриманні 
прав людини.

Розглянемо детальніше сутність каральної 
мети адміністративного стягнення. 

Теорія держави і права визначає каральну функ-
цію юридичної відповідальності таким чином 
– це напрям правового впливу на суб'єктів право-
порушення, що відповідає принципам юридичної 
відповідальності і полягає в осуді, позбавленнях 
особистісного та майнового характеру [11].

Ю. В. Пирожкова вважає, що каральна функція 
знаходить прояв, по-перше, у встановленні санк-
цій за адміністративні правопорушення, по-друге, 
у чіткому визначенні адміністративно-правових 
заборон, по-третє, у передбачених охоронюваль-
них юридичних фактах [12].

Отже, головною ціллю каральної функції є за-
стосування до винуватої особи адміністративного 
стягнення, що носить моральний, майновий та ор-
ганізаційний характер позбавлень, які пропорційні 
ступеню і характеру суспільної небезпеки вчине-
ного винуватою особою протиправного діяння. О. 
М. Миколенко при характеристиці цілі каральної 
функції адміністративно-деліктного права згадує 
два важливих принципи адміністративної відпо-
відальності – доцільності і невідворотності. Саме 
ці принципи, акцентує увагу автор, допомагають 
зрозуміти особливість цілі, яку досягає каральна 
функція адміністративно-деліктного права в ході 
своєї реалізації. Так, принцип доцільності адміні-
стративної відповідальності вимагає відповіднос-
ті між обраним заходом впливу на правопорушни-
ка і ступенем та характером суспільної небезпеки 
адміністративного правопорушення. Принцип не-
відворотності адміністративної відповідальності 
припускає неминучість настання адміністратив-
ної відповідальності для особи, яка вчинила ад-
міністративне правопорушення [9,с.72-73]. Не-
відворотність адміністративної відповідальності 
в основному залежить від налагодженої роботи 
правоохоронних органів підвищення їх іміджу 
серед населення та професіоналізму працівників, 
які вповноважені притягати до відповідальності і 
застосовувати санкції. 

Адміністративне правопорушення, на яке не 
відреагувала держава, завдає серйозну шкоду пра-
вопорядку. Адже безкарність правопорушника за-
охочує його на вчинення нових правопорушень і 
подає негативний приклад іншим нестійким осо-
бам [13, с. 25-27]. 

Правовими засобами реалізації карної функції 
є адміністративні стягнення. Система адміністра-
тивних стягнень потребує сьогодні свого вдоско-
налення, у наукових працях та законопроектах 
представлено безліч шляхів такого вдосконален-
ня – від залишення в цій системі всього двох ви-
дів адміністративних стягнень (попередження та 
штрафу) до значного розширення списку стягнень, 
серед яких пропонується передбачити, наприклад, 
анулювання ліцензії на провадження певного 
виду господарської діяльності, анулювання сер-
тифіката (свідоцтва), заборону політичної партії, 
примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання гро-
мадян тощо [14]. За останні десять років система 
адміністративних стягнень поповнилася новими 
санкціями – громадські роботи (2008 р.), штрафні 
бали (2015 р.), позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю (2015 
р.), арешт з утриманням на гауптвахті (2015 р.), 
суспільно корисні роботи (2017 р.).Все це гово-
рять про те, що система адміністративних стяг-
нень є динамічною. Законодавці і науковці знахо-
дяться у пошуку створення дієвої системи заходів 
адміністративної відповідальності, яка б в цілому 
сприяла протидії протиправним діянням у нашо-
му суспільстві [9, с. 76]. 

Підводячи підсумок можна сказати, що ка-
ральна мета адміністративного стягнення у 
адміністративно-деліктному праві поряд з вихо-
ванням порушника спонукає сформувати у нього 
звичку законослухняної поведінки, а з іншої сто-
рони створити ефективну систему адміністратив-
них стягнень. Вони повинні відповідати наступ-
ним правилам: по-перше, ступеню і характеру 
суспільної небезпеки вчиненого правопорушення; 
по-друге, накладати матеріальні і моральні збитки 
на делінквента; по-трете, попереджувати вчинен-
ня правопорушень іншими особами; по-четверте, 
покращувати правопорядок у державі.

Висновки. Отже, з огляду на проаналізоване 
можна дійти висновку, що каральна мета адміні-
стративних стягнень характеризується: застосу-
ванням до особи заходу адміністративної відпо-
відальності (позбавлень морального, майнового 
та організаційного характеру), що відповідає 
принципу справедливості стягнення, ступеню і 
характеру суспільної небезпеки вчиненого про-
типравного діяння; правовими засобами реаліза-
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ції каральної функції є заходи адміністративної 
відповідальності; наслідком реалізації каральної 
функції є факт того, що делінквент відчув на собі 
силу державного примусу та відбув чи відбуває 
адміністративну відповідальність.

З врахуванням вище зазначеного пропонуємо 
подати у новій редакції мету адміністративно-
го стягнення: «1. Адміністративне покарання є 
встановлена державою міра відповідальності за 
вчинення адміністративного делікту яка застосо-
вується з метою покарання порушника та попе-
редження вчинення нових адміністративних де-
ліктів як самим правопорушником, так і іншими 
особами.

2. Адміністративне покарання не може мати 
на меті приниження людської гідності фізичної 
особи, яка вчинила адміністративний делікт, або 
заподіяння йому фізичних страждань, а також на-
несення шкоди діловій репутації юридичної осо-
би».
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