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Анотація

Докорінні соціально-політичні зміни в українському суспільстві та
затвердженням нових пріоритетів державотворення, потягнули за собою
зміну усталеної планової економіки на ринкові відносини, які у більшості
випадків не завжди соціально орієнтовані. З’явились нові форми
господарської, фінансової, економічної, соціально-культурної діяльності. Це
спонукає пошук нових форм правового регулювання суспільних відносин у
зазначених сферах. Традиційні види юридичної відповідальності: цивільна,
кримінальна, адміністративна змінюються на нові заходи державного впливу в
сфері господарювання, відбувається декриміналізація та гуманізація
відповідальності шляхом прямого скасування кримінальної відповідальності
або шляхом зміни кваліфікуючих ознак правопорушення.   

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів
юридичних та військових навчальних закладів, а також може стати у нагоді
широкому колу фахівців.
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Перелік умовних скорочень 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

КАСУ – Кодекс адміністративного судочинства України 

ГК – Господарський кодекс України 

ГПКУ – Господарський процесуальний кодекс України 

ЦКУ – Цивільний кодекс України 

ЦПКУ – Цивільний процесуальний кодекс України 

НМДГ – Неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

ККУ – Кримінальний кодекс України 

КПКУ – Кримінальний процесуальний кодекс України 

МКУ – Митний кодекс України 

ПКУ – Податковий кодекс України 

ЗКУ – Земельний кодекс України 

МЗП – Мінімальна заробітня плата 

МПМПО – Мінімальний прожитковий мінімум працездатної 

особи 
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ВСТУП 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 р., схвалені 

Указом Президента України 30.09.2019 № 722/2019, визначили 

проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення 

стандартів життя одним з векторів розвитку України [2]. Таким 

реформам, у першу чергу, має бути піддано чинне законодавство, 

що переважно дісталося нам у спадок від командно-

адміністративної системи. Нормативні акти (закони та підзаконні 

акти) мають проходити ретельну перевірку на відповідність 

демократичним засадам. 

Якщо до започаткування застосування адміністративно-

господарських санкцій (2005р.) до адміністративної 

відповідальності притягалося до 9395400 осіб то із 

запровадженням адміністративно-господарських санкцій 

притягнення до адміністративної відповідальності знизилися у 

2012 році до 6370300, а за 9 місяців 2014 – до 4242800 осіб. 

Водночас зросла кількість застосування адміністративно-

господарських, фінансових, штрафних санкцій за порушення у 

сфері господарювання і складає у 2013р. – 5430890 і за перше 

півріччя 2014р. - 2372560. Тільки судами у 2012 році в порівнянні 

з 2011 роком знизилося притягнення до адміністративної 

відповідальності на 258484 особи. Тобто адміністративна 

відповідальність хоча і більш гуманний вид юридичної 

відповідальності у порівнянні з кримінальною відповідальністю, 

але теж має тенденцію до заміни її адміністративно-

господарськими, фінансовими, штрафними санкціями, штрафами, 

оскільки їх застосування не тягне за собою тих юридичних 

наслідків, які наступають після застосування кримінальної або 

адміністративної відповідальності. 

Збільшення застосування штрафних, економічних, 

фінансових санкцій, штрафів як приклад, чітко просліджується по 

справам, підвідомчим Антимонопольному комітету України. 

Якщо у 2011р. розглянуто 5051 справа і стягнуто 43,5 млн. грн. 

штрафу, то у 2012р. вже 6391 справа по застосуванню 

адміністративно-господарських санкцій і стягнуто 814,7 млн. грн. 

штрафів (у 18 разів більше), тоді як притягнення до 
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адміністративної відповідальності посадових осіб та осіб, які 

займаються підприємницькою діяльністю зменшилася на 16,8%, а 

у 2013 році на 8,7%. Наведені показники свідчать про неабияку 

актуальність питання щодо встановлення граничних параметрів 

обсягів (межі) адміністративної відповідальності та застосування 

зазначених санкцій, їх суб’єктного складу. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у сфері теорії права, 

адміністративної деліктології та відповідальності, зокрема це 

роботи В.Б. Авер’янова, А.Б. Агапова, Д.М. Бахраха,  

І.П. Голосніченка, Е.Ф. Демського, Є.В. Додіна, Ю.А. Дорохіної, 

В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, А.П. Клюшніченка, Л.В. Коваля,  

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.Л. Копиленка, 

А.М. Крамника, Ю.І. Крегула, М.В. Лошицького, Д.М. Лук’янця, 

М.Н. Мироненко, Н.Р. Нижник, Н.М. Оніщенко, А.В. Омель-

ченка, О.І. Остапенка, Н.Ю. Пришви, С.В. Пєткова, Л.Л. Попова, 

Н.Г. Салішевої, В.С. Севрюгіна, А.О. Селіванова, Ю.М. Старі-

лова, Ю.С. Шемшученка, А.П. Шергіна та інших. 

Вклад, внесений науковцями є значним кроком у розвитку 

теорії адміністративної юрисдикції та адміністративної 

відповідальності, та формування нових видів юридичної 

відповідальності на законодавчому рівні. Проте теоретичні і 

законодавчі проблеми адміністративної відповідальності щодо її 

суб’єктного складу залишаються не дослідженими та 

дискусійними. В цариці української юриспруденції існує два 

підходи до визнання коло суб’єктів адміністративної 

відповідальності – першій, суб’єктами адміністративної 

відповідальності є лише фізичні особи, другій, суб’єктами 

адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні так і 

юридичні особи. Це порушує в юридичній літературі бурхливі 

дискусії і має не тільки теоретичне значення, а й соціально-

практичне, що спонукає вчених до здійснення певних 

комплексних досліджень, свідчить про актуальність обраної теми 

та її практичну значимість. 
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