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Група Б-1 

Урок:9 

Тема уроку: Основи  адміністративного та кримінального права. 

Мета уроку:  

Адміністративне право - самостійна галузь правової системи України, яка 
регулює суспільні відносини, що виникають у сфері державного регулювання 
і контролю, з приводу здійснення органами державного управління 
управлінських функцій, у сфері економіки, соціально-культурного 
будівництва, адміністративно-політичного устрою. 

Особливість адміністративних правовідносин в тому, що однією з сторін в 
них завжди виступає орган державного управління 

Адміністративно-правове регулювання цих різноманітних 
управлінських суспільних відносин здійснюється за допомогою 
наступних методів: 

1. Розпорядження - покладання прямого юридичного обов'язку вчинити ту 
або іншу діу в умовах, передбачених правовою нормою (потрібно поступати 
саме так, а не інакше); 

2. Заборона - покладання прямого юридичного обов'язку не здійснювати ту 
або іншу дія в умовах, передбачених правовою нормою; 

3. Дозвіл - юридичний дозвіл здійснювати в умовах, передбачених правовою 
нормою ті або інші дії на свій розсуд. 

Особливості адміністративно-правових відносин: 

- нерівність сторін - одна із сторін завжди має юридично владні 
повноваження по відношенню до іншої сторони; 

- можуть виникати за ініціативою будь-якої із сторін - органу управління, 
громадянина і т.п. Причому згода другої сторони не є обов'язковою умовою 
виникнення правовідносин. Вони можуть виникати всупереч бажанню однієї 
із сторін; 

- адміністративно-правові суперечки вирішуються, як правило, в 
адміністративному порядку, тобто шляхом безпосереднього юридично 
владного і одностороннього розпорядження повноважного органу управління 
або посадовця; 

- за порушення вимог адміністративно-правових норм сторони несуть 
відповідальність не один перед одним, а перед державою. 



Адміністративне правопорушення (провина) - протиправна, винна (умисна 
або необережна) дія або бездіяльність, що робить замах на державний або 
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений 
порядок управління, за які законодавством передбачена адміністративна 
відповідальність. 

законодавством передбачена відповідальність в дисциплінарному порядку. 

Юридичними ознаками адміністративної провини є: 

а) протиправність, що виражається в забороні адміністративним 
законодавством передбачених законом діянь; 

б) винність, тобто здійснення протиправного діяння умисно або необережно; 

в) суспільна шкідливість - виражається в посяганні (спричиненні шкоди, або 
створенні загрози його спричинення) на суспільні відносини, що 
охороняються обов'язковими правилами, що містять відповідні заборони; 

г) адміністративна відповідальність – застосування за адміністративне 
правопорушення встановлених законодавством заходів відповідальності, 
тобто відповідних адміністративних стягнень. 

Склад адміністративної провини включає: 

1. Об'єкт - суспільні відносини, що охороняються адміністративним 
правом; 

2. Суб'єкт - особа, що досягла 16-річного віку, осудне; 

3. Об'єктивну сторону - сукупність передбачених законом ознак, що 
характеризують зовнішні прояви провини - місце, час, спосіб і 
обстановку, що характеризує провину, і саму дію або бездіяльність; 

4. Суб'єктивну сторону - сукупність ознак, що характеризують психічне 
відношення особи до скоєного (вина, мета, мотиви здійснення 
провини). 

Кримінальний кодекс України поділено на Загальну й Особливу 
частини. 

Загальна частина передбачає норми узагальненого характеру, в яких 
відображаються завдання КК України, підстави кримінальної 
відповідальності, чинність закону в часі й просторі; поняття злочину та його 
види; співучасть у злочині, повторність і рецидив злочинів тощо. 

Особлива частина передбачає конкретизовані норми про відповідальність за 
окремі злочини і зазначені покарання щодо осіб, які їх вчинили. Ці норми 
передбачають, зокрема, відповідальність за злочини проти особи, її 
конституційних прав і свобод; власності; за злочини у сфері господарської 



діяльності; у сфері охорони довкілля; проти громадської безпеки, безпеки 
виробництва та транспорту; проти здоров'я населення, громадського порядку 
й моральності; авторитету органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; у сфері службової діяльності; проти правосуддя, порядку 
несення військової служби, проти миру та міжнародного правопорядку тощо. 

Загальна й Особлива частини КК України поділяються на розділи, а останні, 
у свою чергу, — на окремі статті. 

Загальна частина чинного КК України складається з 15 розділів: «Загальні 
положення», «Закон про кримінальну відповідальність», «Злочини, його види 
та стадії», «Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт 
злочину)», «Вина та її форми», «Співучасть у злочині», «Повторність, 
сукупність і рецидив злочинів», «Обставини, що виключають злочинність 
діяння», «Звільнення від кримінальної відповідальності», «Покарання та його 
види», «Призначення покарання», «Звільнення від покарання та його 
відбування», «Судимість», «Примусові заходи медичного характеру та 
примусове лікування», «Особливості кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх». Особлива частина включає 20 розділів, 
систематизованих за групами споріднених суспільних відносин. Наприклад, в 
розділі І «Злочини проти основ національної безпеки країни» передбачено 
відповідальність за злочини, що пося-ють на основні цінності української 
державності. У розділі «Злочини проти життя і здоров'я особи» вміщено 
статті, норми яких охороняють людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку. 

Диспозицією називається частина норми Особливої частини, в якій 
визначається зміст злочинного діяння. За вчинений злочин у законі залежно 
від його суспільної небезпечності встановлено санкцію. 

У санкції визначається вид і розмір покарання за склад діяння, зазначений в 
диспозиції. За видом і розміром покарання можна встановити, якої тяжкості 
злочин вчинено — особливо тяжкий, тяжкий чи середньої або невеликої 
тяжкості. 

Розрізняють два види відносно-визначених санкцій: 

1) з нижчою (мінімумом) і вищою (максимумом) межами покарання (на 
строк «від» і «до»). У цьому разі в законі передбачені нижча та вища межі 
певного покарання. Наприклад, особливо злісне хуліганство, передбачене ч. 4 
ст. 296 карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років; 

2) максимумом покарання (на строк «до»). У цьому разі визначається тільки 
вища межа покарання, більше за яку суд не може призначити покарання. Такі 
санкції передбачені, наприклад, у ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення ста-
тевої пристрасті неприродним способом — до 5 років позбавлення волі); ч. 1 
ст. 189 (вимагання — обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той 



самий строк). Нижчою межею санкції є нижча межа, встановлена в нормі 
Загальної частини КК України для даного виду покарання. 

2. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину. 

Злочином признається передбачене кримінальним законом винне суспільно 
небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що робить замах на правопорядок. 

Ознаки: 

суспільна небезпека, 

протиправність і 

винність діяння. 

караність діяння. 

Склад злочину - це сукупність встановлених кримінальним законом 
об'єктивних і суб'єктивних елементів, що дозволяють розглядати конкретне 
суспільно небезпечне діяння як злочин. Склад злочину - це логічна модель, 
що закріплює типові ознаки злочинного діяння. 

Елементами складу злочину є: 

1. об'єкт злочину; 

2. об'єктивна сторона злочину; 

3. суб'єкт злочину; 

4. суб'єктивна сторона злочину. 

Об'єкт злочину - це ті суспільні відносини і блага, які захищаються 
кримінальним законом від злочинних посягань. 

Об'єктивна сторона злочину - ця зовнішня поведінка людини, яка 
виявляється в діянні, тобто дії (активній поведінці) або бездіяльності 
(пасивній поведінці). Абсолютна більшість злочинів скоюється шляхом дій. 
Проте в деяких випадках злочином визнається бездіяльність (халатність 
посадовців, ненадання допомоги хворому особою медичного персоналу і 
т.п.). 

Суб'єкт злочину - ця особа, що вчинила злочин, який відповідає певним 
ознакам, що мають кримінально-правове значення. Суб'єктом злочину може 
бути тільки осудна особа, що досягла певного віку. За деякими видами 
злочинів суб'єктом можуть бути тільки окремі категорії населення 
(військовослужбовці, посадовці, раніше судимі і т.п.). 

Кримінальна відповідальність за загальним правилом наступає з 16-річного 
віку, а за найтяжчі злочини - з 14 років (за вбивство, умисне нанесення 



тілесних пошкоджень, що заподіяли розлад здоров'я, згвалтування, 
крадіжку, грабіж, розбій, злісне і особливо злісне хуліганство і т.п.). По 
деяких видах злочинів кримінальна відповідальність наступає з 18 років 
(військові злочини і ін.). 

Види злочинів по об'єктах злочинних посягань: 

1. злочини проти держави; 

2. злочини проти державної і колективної власності; 

3. злочину проти життя, здоров'я, свободи і гідності особи; 

4. злочини проти політичних і трудових прав громадян; 

5. злочини проти індивідуальної власності громадян; 

6. господарські злочини; 

7. посадові злочини; 

8. злочини проти правосуддя; 

9. злочини проти порядку управління; 

10. злочину проти суспільної безпеки, громадського порядку і народного 
здоров'я; 

11. військові злочини. 

В більш загальному види злочину можна розділити на три види: 

1) проти інтересів держави, 

2) проти інтересів суспільства і 

3) проти інтересів окремих громадян. 

Види злочинів за ступенем суспільної небезпеки виділяються: 

а) особливо тяжкі злочини; 

б) тяжкі злочини; 

в) менш тяжкі злочини; 

г) злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки. 

Стадії здійснення злочину: 

1. приготування до злочину; 

2. замах на злочин; 



3. закінчений злочин. 

Закінченим злочин є тоді, коли злочинний намір повністю реалізований і 
досконале діяння містить в собі всі ознаки складу злочину. 

5. Співучасть у вчиненні злочину. 

Багато злочинів скоюються не однією особою, а групою. В таких випадках є 
співучасть в злочині. Співучастю визнається умисна сумісна участь двох і 
більш осіб в здійсненні злочину. 

Вона може бути проста і складна. При простій співучасті усі учасники 
діють разом, а при складній ролі та обов′язки розподілені. Залежно від 
характеру виконуваних дій співучасники злочину бувають чотирьох видів: 

 організатори, 

 підбурювачі, 

 посібники і 

 виконавці. 

Виконавцем є особа, що безпосередньо вчинила злочин. Без виконавця 
немає співучасті, оскільки тільки він здійснює задуманий злочин, реалізує 
намір співучасників. 

Організатором є особа, що організувала здійснення злочину або керувала 
його здійсненням. Організатор створює групу, розподіляє ролі між 
співучасниками, регулює і направляє їх діяльність. 

Підбурювачем є особа, що схилила до здійснення злочину. Він формує у 
інших співучасників бажання (рішучість) вчинити конкретний злочин. 
Підбурювання може виражатися у формі порад, домовленостей, підкупу, 
примушення, погроз, наказу і т.п. 

Посібником є особа, що сприяла здійсненню злочину порадами, вказівками, 
наданням засобів або усуненням перешкод. Посібником вважається також 
особа, що наперед обіцяла приховати злочинця, знаряддя і засоби здійснення 
злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом. Своїми 
діями посібник укріплює бажання і рішучість у інших співучасників вчинити 
злочин. 

6. Кримінальна відповідальність та види показань за кримінальним 
законодавством. 

Кримінальна відповідальність виступає як правовідношення, що виникає 
між державою і злочинцем з приводу його особистих або майнових прав. Ці 
правовідносини виникають з моменту здійснення злочину. 



Кримінальна відповідальність передбачає основні та додаткові види 
покарань. 

До основних відносяться: 

 громадські роботи, 

 виправні роботи, 

 службові обмеження для військовослужбовців, 

 арешт, 

 обмеження волі, 

 тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 

 позбавлення волі на певний строк, 

 довічне позбавлення волі 

Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, 
рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 

Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання. 

 штраф (грошове стягнення у розмірі від 30 до 1000 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 17 тис. грн); 

 позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину; 

 позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю ( на строк від двох до п´яти років); 

 громадські роботи (виконання у вільний від навчання або роботи час 
безоплатних суспільно корисних робіт протягом шістдесяти – двохсот 
сорока годин); 

 виправні роботи (відбуваються за місцем роботи терміном від шести 
місяців до двох років з відрахуванням на користь держави коштів у 
розмірі десяти – двадцяти відсотків від зарплати); 

 службові обмеження для військовослужбовців; 

 конфіскація майна (примусове безоплатне вилучення у власність 
держави всього або частини майна); 

 арешт (тримання засудженого в умовах ізоляції строком від одного до 
шести місяців); 



 обмеження волі (тримання особи в кримінально-виконавчих установах 
відкритого типу без ізоляції від суспільства з обов´язковим залученням 
до праці; строк – від одного до п´яти років); 

 позбавлення волі на певний строк (ізоляція засудженого в кримінально-
виконавчій установі строком від одного до п´ятнадцяти років); 

 довічне позбавлення волі – найтяжчий вид кримінального покарання. 

Покарання призначається тільки по вироку суду і лише в строго 
встановленим законом межах і порядку. Ніхто не може бути визнаний 
винним у здійсненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню 
інакше як за вироком суду і відповідно до закону. 

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної 
небезпеки злочину, особу винного і обставини справи, які пом'якшують або 
обтяжують відповідальність. 

Обставинами, які пом'якшують відповідальність, визнаються: 

 здійснення злочину внаслідок збігу важких особистих або сімейних 
обставин, через матеріальну або іншу залежність, під впливом загрози 
або примушування, сильного душевного хвилювання, викликаного 
неправомірними діями потерпілого; здійснення злочину при 
перевищенні меж необхідної оборони (тобто обставини, що 
характеризують умови здійснення злочину); 

 здійснення злочину неповнолітнім, жінкою в стані вагітності (тобто 
обставини, що характеризують особу вчинив злочин). 

 щиросерде каяття або явка з повинною, сприяння розкриттю злочину; 
запобігання настанню шкідливих наслідків злочину, добровільне 
відшкодування нанесеного збитку або усунення заподіяної шкоди 
(тобто обставини, що характеризують поведінку особи після 
здійснення злочину); 

Обставинами, які обтяжують відповідальність: 

 здійснення злочину особою, яка раніше вчинила злочин, яка 
знаходиться в стані сп'яніння, організованою групою 

 здійснення злочину з використанням підлеглого або іншого залежного 
положення особи, відносно якої вчинений злочин; 

 здійснення злочину відносно малолітнього, старого або особи, що 
знаходиться в безпорадному стані; 

 здійснення злочину з корисливих або інших спонук; 

 спричинення злочином тяжких наслідків; 



 підбурювання неповнолітніх до здійснення злочину або залучення 
неповнолітніх до участі в злочині; 

 здійснення злочину з особливою жорстокістю або знущанням над 
потерпілим і ін. 

Для притягнення до кримінальної відповідальності законом встановлена 
певна давність (термін): за різні види злочинів від 1 року до 10 років. Після 
закінчення цих термінів (якщо вони не були перервані або припинені у 
встановленому законом порядку) особа не може притягати до кримінальної 
відповідальності. 

Чинне законодавство передбачає деякі особливості кримінальної 
відповідальності неповнолітніх. Це обумовлено тим, що у них ще не 
завершений процес формування особи; в результаті цього вони не здатні 
повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку злочинів, давати 
адекватну оцінку своїм вчинкам. У зв'язку з цим здійснення злочину в 
неповнолітньому віці є обставиною, пом'якшувальною відповідальність. 

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх пов'язані з віком, з 
якого наступає кримінальна відповідальність; з обмеженням вживаних до них 
видів і заходів покарання; з особливостями призначення покарань. Ці 
особливості розглянуті вище. 

Окрім цього, до неповнолітніх замість кримінального покарання судом 
можуть застосовуватися примусові заходи виховного характеру, до яких 
відносяться: 

1. обов'язок публічно або в іншій формі принести вибачення потерпілому; 

2. попередження; 

3. передача неповнолітнього під нагляд батькам або під нагляд 
педагогічному або трудовому колективу, а також окремим громадянам; 

4. покладання на неповнолітнього, досягло 15-річного віку і має майно 
або заробіток, обов'язки відшкодувати заподіяний збиток; 

5. напрям неповнолітнього до спеціальної учбово-виховної установи для 
дітей і підлітків до його виправлення, але на термін не більше 3 років. 
Такими установами є загальноосвітні школи соціальної реабілітації 
(для осіб у віці від 11 до 14 років) і професійні училища соціальної 
реабілітації (для осіб у віці від 14 до 18 років). 

 

 

 


