
Тема 5.3.  Склад  адміністративного правопорушення 

Практичне заняття 5 

Тема заняття:  Визначення складу адміністративного  

правопорушення. 

Мета заняття: засвоїти поняття «склад адміністративного проступку», його 

ознаки та види; коло суб’єктів адміністративного правопорушення; вчинення 

правопорушення умисно та з необережності; заходи запобігання адміністративним 

правопорушенням. 

Студенти повинні: 

Знати: ознаки та склад адміністративного правопорушення, його особливості; 

систему суб’єктів адміністративного правопорушення; характерні ознаки вчинення 

правопорушення умисно та з необережності; види адміністративних правопорушень.  

 

Вміти: визначати склад адміністративного правопорушення; суб’єктів та види 

адміністративних правопорушень; визначати умисне правопорушення та вчинене з 

необережності; реалізувати заходи запобігання адміністративним правопорушенням. 
 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

3. Комп ’ютери. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Надайте визначення «склад адміністративного правопорушення» та його ознаки. 

2. Визначте і охарактеризуйте систему суб’єктів адміністративного правопорушення. 

3. Яке правопорушення можна визнати таким, що вчинено з необережності? 

4. Що є об’єктом адміністративного правопорушення?  

5. Визначте та охарактеризуйте види адміністративних правопорушень. 

6. Визначте заходи запобігання вчинення адміністративних правопорушень. 

  

  

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Конституції 

України, Главами 2-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особливу 

увагу слід приділити визначенню «склад адміністративного правопорушення»,  для чого 

необхідно визначити усі його  елементи: об’єкт, суб’єкт, об’єктивну  та суб’єктивну 

сторону. Для цього потрібно ознайомитись з  Главами  1-4 КУпАП.  

Склад адміністративного правопорушення — це передбачена нормами права 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких те чи інше діяння можна 

кваліфікувати як адміністративне правопорушення. Він містить: об’єкт; об’єктивну 

сторону; суб’єкт; суб’єктивну сторону. 

Об’єкт адміністративного правопорушення — це сукупність суспільних відносин, 

що охороняються адміністративним правом, а також регулюються нормами трудового, 



цивільного, земельного, фінансового права, за порушення яких накладаються 

адміністративні стягнення.  

Об’єктом адміністративного правопорушення можуть бути також здоров’я, честь і 

гідність людини. Тобто, об’єктом виступають конкретні норми, приписи, законні вимоги, 

заборони. 

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення знаходить прояв у дії чи 

бездіяльності, що заборонені адміністративним правом. У багатьох випадках вона 

залежить від місця, часу, обставин і способу скоєння адміністративного правопорушення, 

а також від причинного зв’язку між діянням і шкідливими наслідками цього діяння, 

вчинення протиправного діяння в минулому, його системності. Законодавство про 

адміністративні правопорушення охоплює саме ці елементи змісту об’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення. 

Суб’єктами адміністративних правопорушень виступають громадяни чи посадові 

особи. Адміністративній відповідальності підлягають особи, яким на момент скоєння 

правопорушення виповнилося 16 років. Особа у віці 16—18 років, яка скоїла 

адміністративне правопорушення, притягається до відповідальності на загальних 

підставах. 

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення охоплює вину, мотив і 

мету поведінки правопорушника. Адміністративне правопорушення може бути вчинене як 

умисно, так і з необережності.  

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, котра 

його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 

передбачала її шкідливі наслідки та бажала їх або свідомо допускала настання цих 

наслідків. 

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим через необережність, якщо 

особа, котра його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї 

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

можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. При 

вирішенні ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Глав 19-23 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення.  

Ситуація № 1 

     Фермерське господарство «Світоч», яке здійснює господарську діяльність по переробці 

овочів і фруктів, відходи виробництва вивозило за межі  населеного пункту і закопувало в 

лісосмузі. Крім того, для зручності у здійсненні господарської діяльності, керівник 

фермерського господарства доручив вирубати частково посадку дерев поблизу поля, так 

як вона заважала автотранспорту під’їжджати до поля.  

Вам необхідно визначити: 

1. Чи є порушення адміністративного законодавства з боку ФГ «Світоч»? Якщо 

так, то визначте в чому вони виражається.  

2. Визначте склад адміністративного правопорушення за умовами задачі. 

 

Ситуація № 2  

      Мешканці вулиці Садової,5, с. Орлівщина 09.10.2018р. вирішили організувати і 

провести «День довкілля». Вони обрізали старі дерева, зібрали опале листя, зібрали 

пляшки, які були розкидані по території вулиці. Потім вони поділили сміття на кучі і 

підпалили його. Паління сміття побачив сільський голова і попередив, що вогонь негайно 

потрібно потушити. Але мешканці вулиці пояснили що вони «наводять порядок» і їх дії 

направлені чистоту вулиці. 

Вам необхідно визначити: 



1. Чи є дії мешканців вул. Садової такими, що порушують норми адміністративного 

законодавства? 

2. Якщо так, то визначте склад адміністративного правопорушення, згідно умов 

ситуації.  

3. Які повноваження в даній ситуації має сільський голова? 

4. Які нормативно-правові акти регулюють питання забруднення навколишнього 

природного середовища?Наведіть приклади. 

 

Ситуація № 3  

      Громадян Івченко О.Д. в січні 2019р. для власних потреб здійснив вирубку частини 

лісосмуги за селом. Працівники національної поліції склали відносно нього протокол про 

адміністративне правопорушення. При цьому гр. Івченко О.Д. не вважає себе 

правопорушником, так як на його думку це була крайня потреба, так як у нього троє 

малолітніх дітей, а температура повітря в його будинку склала 10 С. Він пояснив, що 

зробив це в інтересах дітей. 

Вам необхідно визначити: 

1. Чи є дії гр. Івченка О.Д. такими, що порушують норми адміністративного 

законодавства? Якщо так, визначте склад адміністративного правопорушення.  

2. Чи можливо вважати вчинені гр. Івченко дії умисними чи з необережності? 

Поясніть вашу думку.  
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