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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
 

Адміністративна відповідальність юридичних осіб покликана забезпечити дотримання закону та підтримання порядку (або 

контрольованого рівня злочинності) у сфері державного управління. Адміністративну відповідальність юридичних осіб слід cприймати, 

головним чином, через правовідновлюючу та компенсаційну функцію. Крім того, відновленню підлягає не тільки порушення правопорядку, 

а й компенсуванню заподіяної шкоди громадянам, державі та суспільству. У деяких випадках компенсаційна функція може бути поєднана 

з репресивно - карною, коли для юридичної особи, що скоїла правопорушення настають негативні наслідки, які є обов'язковим обмеженням, 

санкцією (покаранням) за вчинений злочин. При такій комбінації функцій їх практично неможливо розмежувати. Застосування щодо 

юридичних осіб разом з компенсаційною та репресивною функціями  превентивно - виховної функції, можливо лише тоді, коли закон 

передбачає паралельне застосування адміністративної відповідальності як юридичних так і посадових осіб. 
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У юридичній науці протягом багатьох років 

залишається питання, чи може юридична особа 
розглядатися як суб'єкт з адміністративною 
відповідальністю. Питанню адміністративної 
відповідальності юридичних осіб в Україні 
присвячено багато законів і нормативних актів, 
але вони не утворюють єдиної інтегрованої сис-
теми,  допускають різні тлумачення та супере-
чать один одному. Проблема визнання юридич-
ної особи суб’єктом  адміністративної відпові-
дальності випливає з того, що чинне адмініст-
ративне право не дає загального визначення 
суб'єкта адміністративного правопорушення і 
навіть не використовує його. 

Навіть у радянські часи деякі юристи, особ-
ливо В.А. Власов, П.Т. Василенков, Ю.М. Коз-
лов, А.Є. Лунєв, О.М. Якуба, Г.П. Бондарен-
ко суб'єктами адміністративної відповідальнос-
ті вважали лише фізичних осіб. Так, Г.П. Бон-
даренко вважав, що деякі науковці, автоматич-
но замінюючи поняття суб'єкта адміністратив-
ного примусу поняттям суб'єкта адміністратив-
ного правопорушення, необґрунтовано розши-
рюють межі адміністративної відповідальності, 
у тому числі і правопорушення, які не є адмініс-
тративними проступками і за які не існує 
адміністративної відповідальності, а застосову-
ються адміністративні запобіжні заходи, або 
заходи адміністративного припинення. Інші 
вчені, зокрема Д.М. Бахрах, В.Л. Наумов, І.А. 
Галаган, Є.В.Додін, В.І. Новосьолов, Л.Л. По-
пов, А.П. Шергін відносили до питань адмі-
ністративної відповідальності фізичних та юри-
дичних осіб. Так, В. І. Новосьолов підкреслив, 
що встановлення адміністративної відповідаль-
ності юридичних осіб є одним із засобів забез-

печення виконання їх зобов'язань. Ці різні нау-
кові підходи обумовлені тим, що в радянські 
часи юридичні особи були власністю держави, 
а управління економікою забезпечувалося пе-
реважно організаційними, адміністративними та 
командними методами, тому застосування адмініст-
ративно-правових заходів було не актуальним. 

На сучасному етапі, з переходом до ринкової 
економіки та розвитком підприємництва на 
основі різних форм власності, більшість на-
уковців і практиків, у тому числі Ю.П. Битяк, 
В.В. Зуй, Д.М. Овсянко, В.С. Четвериков, 
В.А. Колпаков, А.П. Альохін, Є.В. Додін вважають, 
що юридичних осіб слід визнати суб'єктами 
адміністративної відповідальності. А українсь-
кий вчений Л.В. Коваль, який спочатку не виз-
навав адміністративну відповідальність юри-
дичних осіб, згодом сказав, що ця юридична 
відповідальність накладена певними норматив-
ними актами України. 

Метою роботи є проведення комплексного 
наукового аналізу механізму адміністративної від-
повідальності юридичних осіб та формулювання 
на цій основі науково-теоретичних висновків. Для 
досягнення поставленої мети головна увага приді-
лена з’ясуванню особливості застосування адміні-
стративної відповідальності до юридичних осіб. 

Що стосується питання законодавчого 
закріплення адміністративної відповідальності 
юридичних осіб, то я вважаю, що ми повинні 
використовувати досвід багатьох правових 
держав, які ввели відповідальність юридичних 
осіб за вчинення не тільки адміністративних, а 
також, і кримінальних правопорушень. Так, 
адміністративна відповідальність юридичних 
осіб встановлена в Німеччині, Італії та Порту-
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галії, а адміністративно-кримінальна відповіда-
льність стосується переважно юридичних осіб 
з Швеції, Бельгії та Італії, зокрема в Бельгії така 
відповідальність настає за порушення митного 
та аграрного секторів, а в Італії за порушення 
вільної конкуренції. 

Виходячи з особливостей юридичної особи, 
визначеної цивільно-правовою наукою, можна 
припустити, що до юридичних осіб можуть 
застосовуватися такі адміністративні обмеження: 

- власність окремого майна дозволяє викорис-
товувати примусові заходи майнового характеру 
(майнові та грошові стягнення, зокрема стяг-
нення заборгованості, штрафи, штрафні санкції, 
конфіскація предметів або засобів здійснення 
адміністративного правопорушення, конфіскація 
майна, і т.д.) 

- можливість придбання майнових і немай-
нових прав від свого імені дозволяє застосову-
вати примусові заходи для обмеження цієї 
можливості (позбавлення певних повноважень 
або спеціальних прав, включаючи відкликання 
(скасування) спеціального дозволу (ліцензії), 
тимчасову заборону (призупинення) певних 
видів діяльності, припинення операцій на 
банківських рахунках тощо); 

- організаційна єдність дозволяє здійсню-
вати примусові заходи для ліквідації цієї єднос-
ті (реорганізація, примусове ліквідація юридич-
ної особи тощо). 

До юридичних осіб, в порядку адміністра-
тивного стягнення можуть застосовуватися за-
ходи морально-правового характеру у вигляді 
попередження та попередження із приписом. 

Чинне законодавство передбачає всі вище-
згадані санкції та деякі інші види адміністра-
тивних санкцій, які застосовуються до юридич-
них осіб, але в яких в основному переважають 
майнові заходи, а саме штрафи. Однак, немож-
ливо застосувати до юридичної особи певні 
види адміністративних санкцій, передбачених 
Кодексом України про адміністративні право-
порушення, які застосовуються лише до фізич-
них осіб: виправні роботи, адміністративний 
арешт, позбавлення спеціальних прав, якими 
було наділено громадянина. 

Питання про вину юридичної особи як 
суб’єкта адміністративної відповідальності за-
лишається невизначеним. В юридичній науці є 
різні позиції в цьому відношенні. Я вважаю, що 
вина юридичної особи визначається суб'єк-
тивною частиною керівника або інших осіб, які, 
діючи в контексті адміністративного правопо-
рушення, не діють як окремі особи, а в інтере-

сах всієї організації або трудового колективу. 
Крім того, посадова особа повинна знати про 
незаконність дій юридичної особи  про те, що 
вони є наслідком його власних дій, і, слід зазна-
чити що, дії посадової особи  при цьому можуть 
і не бути незаконними. Тому для того, щоб виз-
начити вину юридичної особи, найважливішим 
є не оцінка діянь особи, а їх вплив на дії самого 
суб'єкта, а також на характер цих дій. Вважаю 
за доцільне пов'язувати правосуб'єктність юри-
дичної особи з адміністративною відповідаль-
ністю, якщо неможливо встановити вину конк-
ретної посадової особи (наприклад, коли зло-
чин вчинено юридичною особою на основі рі-
шення колегіального органу), або визначити 
ступінь вини посадової особи, відповідальної за 
порушення норм (наприклад, порушення пра-
вил компанії щодо скидання забруднюючих ре-
човин у навколишнє середовище, не облашту-
вання підприємства очисними спорудами тощо). 

Процесуальні строки, передбачені Кодексом 
України про адміністративні правопорушення, 
не можуть використовуватися для притягнення 
юридичних осіб до правосуддя. Як правило, 
державні контролюючі та наглядові органи 
можуть виявити правопорушення, вчинені 
юридичними особами, для яких передбачені 
санкції майнового характеру, тільки після 
відповідних перевірок. Як наслідок, строк 
позову закінчується до отримання результатів 
цих перевірок, які перевищують два місяці з 
дня виявлення порушення. 

Аналіз нормативних актів про адміністра-
тивну відповідальність юридичних осіб пока-
зує, що не існує єдиного порядку накладення 
адміністративних санкцій. Очевидно, немож-
ливо створити єдиний порядок застосування до 
них адміністративних санкцій, зважаючи на 
різноманітність суб'єктів і правопорушень та 
адміністративних санкцій, великої кількості 
державних органів і посадових осіб, уповнова-
жених накладати санкції на юридичних осіб. 

На підставі вищевикладеного бачимо, що 
сьогодні, насамперед, необхідно науково 
обґрунтувати законодавче виділення 
адміністративної відповідальності юридичних 
осіб. Тому вважаю, що законодавче 
закріплення та впровадження її на практиці 
буде можливим лише завдяки здійсненню 
адміністративних та судових реформ. 

Загалом, аналіз адміністративної 
відповідальності юридичних осіб у цій статті дає 
можливість зробити висновки про сучасний стан 
законодавства, що регулює адміністративну 
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відповідальність юридичних осіб, та представити 
такі пропозиції щодо його удосконалення: 

1. Адміністративна відповідальність юри-
дичних осіб регулюється великою кількістю 
правових норм, які є частиною правового інсти-
туту адміністративної відповідальності і скла-
дають окремий підінститут "Адміністративна 
відповідальність юридичних осіб". 

2. Питанню адміністративної відповідаль-
ності юридичних осіб в Україні присвячено ба-
гато законів і нормативних актів, але вони не є 
єдиною інтегрованою системою, а допускають 
різні тлумачення і конфлікти. З метою 
підвищення ефективності адміністративної 
відповідальності юридичних осіб необхідно 
здійснити принаймні часткову кодифікацію 
нормативних актів, які її встановлюють. Врахо-
вуючи, що адміністративна відповідальність 
юридичної особи є специфічною, відносно 

адміністративної відповідальності фізичної 
особи, ми пропонуємо визначити поняття, під-
стави, умови та суб’єкти притягнення до адмі-
ністративної відповідальності та види і проце-
дури накладення санкцій в окремій главі в 
Кодексі про адміністративні правопорушення 
України або в окремому нормативно-
правовому акті. 

3. Необхідно встановити порядок визнан-
ня вини юридичних осіб у правопорушеннях. 
Більш того, оскільки, на відміну від адміністра-
тивної відповідальності фізичних осіб, адміністра-
тивна відповідальність юридичних осіб реалізу-
ється, головним чином, через правовіднов-
люючу (компенсаційну) та репресивну функції, 
з метою забезпечення профілактичних функ-
цій, необхідно поєднувати адміністративну 
відповідальність юридичних осіб з особистою 
відповідальністю посадових осіб. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Административная ответственность юридических лиц призвана обеспечить соблюдение закона и поддержание порядка (или 

контролируемого уровня преступности) в сфере государственного управления. Административную ответственность 

юридических лиц следует воспринимать, главным образом, через правовостанавливающую и компенсационную функцию. Кроме 

того, восстановлению подлежит не только нарушение правопорядка, но и компенсирование причиненного вреда гражданам, 

государству и обществу. В некоторых случаях компенсационная функция может быть совмещена с репрессивно - уголовной, когда 

для юридического лица, совершившего правонарушение, наступают негативные последствия, которые являются ограничением, 

санкцией (наказанием) за совершенное преступление. При такой комбинации функций их практически невозможно разграничить. 

Применение в отношении юридических лиц вместе с компенсационной и репрессивной функциями  превентивно - воспитательной 

функции, возможно только тогда, когда закон предусматривает параллельное применение административной ответственности 

как юридических, так и должностных лиц. 

Ключевые слова: административная ответственность, юридическое лицо, состав административного правонарушения. 
 

Anisevych Ian 

ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEGAL PERSONS 

The administrative responsibility of legal entities is designed to ensure compliance with the law and the maintenance of order (or controlled 

crime) in the field of public administration. Administrative responsibility of legal entities should be perceived mainly through legal and 

compensatory function. In addition, the restoration is subject not only to a violation of the rule of law, but also to compensate for the harm 

done to citizens, the state and society. n some cases, the compensatory function may be combined with repressive-criminal, when a legal entity 

that has committed an offense has negative consequences that are a restriction, a sanction (punishment) for the crime committed. With such a 

combination of functions, it is almost impossible to distinguish them. Application in relation to legal entities together with the compensatory 

and repressive functions of the preventive-educational function is possible only when the law provides for the parallel application of the 

administrative responsibility of both legal entities and officials. 

Key words: administrative responsibility, legal entity, an administrative offense. 


