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Тема: Адміністративне правопорушення та його склад. Система та види адміністративних 

стягнень. Загальна характеристика кримінального права України. 

Мета: засвоєння учнів адміністративного правопорушення, ознайомлення учнів з 

кримінальним правом України. 

Адміністративне правопорушення та його склад. 

Юридичний склад адміністративного правопорушення – це передбачений нормами права 

комплекс ознак (елементів), за наявності яких певне протиправне діяння можна 

кваліфікувати як адміністративний проступок. 

Об'єкт адміністративного правопорушення – це те, на що воно посягає. Залежно від рівня 

узагальнення виділяють: 

 – загальний об'єкт – комплекс суспільних відносин, які охороняються 

адміністративними санкціями; 

 – родовий об'єкт – однорідні групи суспільних відносин, що в комплексі 

утворюють загальний об'єкт (відносини власності, громадського порядку, певних 

галузей та сфер діяльності тощо). Залежно від родового об'єкта адміністративні 

правопорушення згруповано в главах Особливої частини розділу II КУпАП; 

 – видовий об'єкт – самостійний складовий різновид родового об'єкта, відокремлена 

група суспільних відносин, спільних для низки правопорушень (суспільні 

відносини, пов'язані з дотриманням паспортного режиму, правил дозвільної 

системи, правил військового обліку тощо, які в комплексі з іншими відносинами 

становлять родовий об'єкту сфері встановленого порядку управління); 

 – безпосередній об'єкт – одне або декілька суспільних відносин, яким 

спричиняється шкода певним проступком (зокрема безпека руху, людська гідність 

тощо). 

В окремих випадках безпосереднім об'єктом може бути предмет посягання, а також гроші, 

валюта тощо (наркотичні засоби, мисливська зброя), на що безпосередньо вказує ст. 24 

КУпАП. 

Об'єктивна сторона складу адміністративного правопорушення – це система передбачених 

адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню сторону 

правопорушення. 

Вона містить у собі передусім такі ознаки, як: 

 – власне протиправне діяння – дія чи бездіяльність (більшість адміністративних 

правопорушень скоюється у формі протиправного діяння); 

 – шкідливі наслідки діяння, 



 – причинний зв'язок між протиправним діянням і шкідливими наслідками, що 

наступили; 

 – час, місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення. 

Протиправне діяння є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони, всі ж інші ознаки 

є факультативними. 

Протиправне діяння може бути як простим, так і складним. 

Просте діяння – єдина однократна (одноактна) дія чи бездіяльність (зокрема розпивання 

спиртних напоїв у громадських місцях, дрібне хуліганство тощо). 

Складне протиправне діяння передбачає різні склади адміністративних правопорушень, 

зокрема: 

 – із двома різними діями (наприклад дрібна спекуляція, що поєднує в собі 

скуповування та перепродаж задля наживи); 

 – із альтернативними діями (наприклад придбання або зберігання в невеликих 

розмірах наркотичних засобів, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях 

або поява в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння). Кожна з 

альтернативних дій у таких випадках вже сама по собі є достатньою підставою для 

притягнення до адміністративної відповідальності. Однак особа не скоює нового 

складу правопорушення, якщо вона послідовно здійснює всі зазначені в диспозиції 

норми права заборонені дії; 

 – зі збірними діями, про які може йтися в тих випадках, коли конструктивною 

ознакою простого складу правопорушення є неодноразовість дій, тобто 

повторність, систематичність, злісність тощо (наприклад неодноразове порушення 

посадовою особою правил та інструкцій щодо безпечного здійснення робіт, злісна 

непокора); 

 – тривалі правопорушення, тобто такі, які, почавшись одним актом дії чи 

бездіяльності, тривають до їх припинення власне правопорушником чи 

правоохоронним органом (це, наприклад, окремі порушення правил пожежної 

безпеки, паспортних правил, правил військового обліку тощо); 

 – продовжувані правопорушення, що містять у собі декілька тотожних 

протиправних дій, пов'язаних між собою та спрямованих на досягнення загальної 

мети, що в комплексі утворюють єдиний адміністративний проступок. Такий 

проступок скоюється не безперервно, а окремими епізодами, внутрішньо тісно 

пов'язаними між собою, але відокремленими в часі, які слугують ніби ланками 

одного ланцюга. Прикладами таких правопорушень можуть бути окремі випадки 

злісного невиконання батьками обов'язків із виховання та навчання дітей, 

порушення правил адміністративного нагляду. 

Залежно від наявності шкідливих наслідків виділяють: 

 – матеріальні склади адміністративних правопорушень, тобто коли такі наслідки 

передбачаються (наприклад дрібне викрадення, потрава посівів); 

 – формальні склади адміністративних правопорушень, за яких такі наслідки не 

передбачаються (наприклад дрібне  

 ознаки, які стосуються: 

 – часу вчинення правопорушення (наприклад порушення тиші в нічний час); 



 – місця його вчинення (наприклад поява в громадських місцях у п'яному вигляді, 

розпивання спиртних напоїв на виробництві); 

 – умов (наприклад порушення певних санітарно-карантинних, технічних, 

природних умов, створення умов для проведення масових заходів з порушенням 

установленого порядку); 

 – способів (наприклад жорстоке поводження з тваринами, злісна непокора, злісне 

ухилення від явки в суд); 

 – засобів учинення правопорушення (наприклад транспортних засобів, 

заборонених знарядь полювання). 

Суб'єктами адміністративних правопорушень можуть бути деліктоздатні фізичні та 

юридичні особи, які вчинили певні правопорушення. 

Фізичні особи – це осудні особи, які досягли 16-річного віку, громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства. 

Юридичні особи – це різні організації незалежно від форм власності, що підлягають 

адміністративній юрисдикції України. 

Серед загальних суб'єктів існують так звані спеціальні суб'єкти, тобто особи, які мають 

властивості адміністративної відповідальності. До них належать військовослужбовці, 

призвані на збори військовозобов'язаних, працівники Національної поліції, а також інші 

особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів; неповнолітні (особи віком від 

16 до 18 років); іноземці; службові особи; батьки або особи, які їх замінюють; народні 

депутати; окремі фахівці; інші особи залежно від специфіки їх професійних і трудових 

обов'язків, стану здоров'я тощо (водії, експерти, перекладачі, вагітні, інваліди та ін.). 

Суб'єктивна сторона – це комплекс ознак, що характеризують внутрішню сторону 

правопорушення. 

До ознак, які характеризують суб'єктивну сторону, належать вина, мотив і мета вчинення 

правопорушення. 

Вина – це психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого діяння та 

його наслідків, яке виявляється у формі умислу або необережності. 

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим через необережність, коли особа, 

яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї 

протиправної дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не 

передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх 

передбачити. 

Мотив і мета адміністративного правопорушення – факультативні ознаки суб'єктивної 

сторони. 

Мотив – це усвідомлене особою внутрішнє спонукання, яким вона керувалася під час 

учинення правопорушення. 

Мета – це наслідок, результат, якого прагне досягти особа, учиняючи адміністративний 

проступок. 



Аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення свідчить про те, що в 

диспозиціях правових норм рідко безпосередньо вказується на форму вини. Тобто форма 

вини в таких випадках на кваліфікацію вчиненого зазвичай не впливає, оскільки вона не є 

конструктивною ознакою того чи іншого складу правопорушення. Лише в окремих 

випадках законодавець безпосередньо визначає форму вини (наприклад умисне вчинення 

будь- яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру, унаслідок чого 

могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого – ст. 

1732 КУпАП). 

юридичне значення. Так, відповідно до п. З ст. 34 КУпАП, учинення правопорушення під 

впливом сильного душевного хвилювання визнається обставиною, що пом'якшує 

відповідальність. 

                     Загальна характеристика кримінального права України. 

Кримінальне право – це самостійна галузь права, тобто сукупність норм, установлених 

вищим органом державної влади (Верховною Радою України), що визначає, які суспільно 

небезпечні діяння є злочинами, і які покарання та у якому порядку можуть бути 

призначені особам, що їх вчинили. 

Предметом кримінального права є кримінальні правовідносини, що виникають між 

державою в особі її спеціальних органів і особою, що вчинила злочин, у зв’язку з його 

вчиненням. 

Методом кримінального права є імперативний метод у вигляді методу застосування 

кримінального покарання чи заходів, що його заміняють. 

Основним завданням кримінального права є охорона державної безпеки, прав і свобод 

людини і громадянина, громадського порядку, навколишнього середовища, 

конституційного ладу України від злочинних посягань, а також забезпечення миру і 

безпеки людства. 

Крім цього, завданням кримінального права є попередження злочинів. Виходячи з цього 

можна виділити наступні функції кримінального права: 

 охоронна; 

 превентивна (попереджувальна); 

 виховна. 

Система кримінального права передбачена у таблиці 19. 

Таблиця 1– Система кримінального права 



Єдиним джерелом кримінального права є кримінальний закон, (Кримінальний кодекс було 

прийнято 5 квітня 2001р. і він набрав чинності з 1 вересня 2001р. ) 

 

ЗАВДАННЯ: 

1.Зробити стислий конспект у робочі зошити. 

2. Уважно ознайомитися з викладеним матеріалом. 

3. Підготувати реферат на тему: Злочин і покарання. 

Відповіді надсилати електронну скриньку sveta101989@gmail.com 


