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1. Поняття «адміністративний  проступок»  в законодавстві 

 

Правопорушення – суспільно шкідливе неправомірне (протиправне) винне діяння (дія чи 

бездіяльність) деліктоздатної особи, що спричиняє юри- дичну відповідальність. Як зазначає 

Шабуров А.С., правопорушення – це суспільно шкідливе винне діяння дієздатного суб’єкта, яке 

протирічить вимогам правових норм .  

Правопорушення – це винна поведінка праводієздатного індивіда, яка протирічить приписам 

норм права, спричиняє шкоду іншим особам і тягне за собою юридичну відповідальність.  

Правопорушення – це неправомірне (протиправне), суспільно шкідливе, винне діяння (дія 

чи бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, за яке в чинному праві передбачена юридична 

відповідальність. 

Переважна більшість дослідників звертає увагу на такі обов’язкові ознаки правопорушення: 

1) суспільна шкідливість діяння; 2) винність; 3) особа, яка його вчинила; 4) наслідком такого 

діяння є юридична відповідальність.  

Таким чином, подібні формулювання поняття «правопорушення» відтворюють системний 

причинно-наслідковий зв’язок, який характеризує взаємопов’язаність діяння, особи, значення 

для суспільства та наслідків, які визначені суспільством для осіб, які вчиняють подібні діяння.  

 

 

 

Правопорушення, що не настільки небезпечні, як злочини, і відповідальність за які не 

передбачено кримінальним законодавством, належать до про- ступків. Якщо діяння охоплює всі 

ознаки, визначені в кримінальному законі, але позбавлене суспільно небезпечного характеру, 

воно не є злочином, а може бути або протиправним проступком співвідносного виду 

(цивільного, адміні- стративного, дисциплінарного) або правомірним діянням [1].  

Проступки – менш небезпечні для суспільства діяння. Вони посягають на цінності, що 

охороняються всіма іншими (крім кримінально-правових) нормами права – цивільного, 

адміністративного, трудового, екологічного, фінансового тощо. Тому серед проступків 

розрізняють адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові, конституційні, матеріальні та 

ін. 

Можна виділити наступні ознаки проступку: 1) діяння особи; 2) особа, яка вчиняє дане 

діяння; 3) діяння, яке заборонене нормами законодавчих актів; 4) діяння, яке спричиняє шкоду 

правам, свободам та інтересам особи 

Адміністративний проступок - суспільно шкідлива, протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на права і свободи громадян, права і законні 

інтереси юридичних осіб, власність, громадський порядок і громадську безпеку, встановлений 

порядок діяльності державних органів та установ і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність, відрізняється від злочину перш за все суспільною шкідливістю, та від 

дисциплінарного проступку, поняття якого ми сформулювали, як протиправне порушення 

трудової або службової дисципліни, яке полягає у невиконанні або неналежному 

виконанні  трудових або службових обов’язків, які визначаються чинним законодавством 

України, за своїм змістом. 

Адміністративний проступок має свої специфічні ознаки: суспільна шкідливість, 

протиправність, винність, карність. 

В підсумку про розмежування понять “адміністративний проступок” та “адміністративне 

порушення” можна сказати наступне: адміністративним правопорушенням слід вважати будь-



яке порушення норм адміністративного права, тоді як адміністративний проступок є 

протиправне вчинення діянь, за які законодавством передбачено накладення 

адміністративного стягнення. 

Проступки – це такі правопорушення, які характеризуються меншим рівнем суспільної 

небезпеки у порівнянні зі злочинами і посягають на окремі сторони правового порядку, що 

існує у суспільстві. 

Проступки – це узагальнена назва видів правопорушень, що мають меншу суспільну 

небезпеку у порівнянні зі злочином. Проступок – дія чи бездіяльність, які посягають на 

встановлені законами або підзаконними актами суспільні відносини, що відрізняються 

невеликою суспільною небезпекою. 

Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст. 9 КпАП України). 

При цьому адміністративна відповідальність за правопорушення настає за умови, якщо ці 

порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної 

відповдальності. 

Адміністративному правопорушенню властиві такі загально правові ознаки: 

- передусім, це дія чи бездіяльність. Іншими словами поведінка, вчинок, акт зовнішнього 

ставлення особи до реальної дійсності, інших осіб, держави. суспільстві. Тобто, діяння, а не 

думки, бажання чи інші подібні прояви психічної діяльності людей; 

Дія - активна форма поведінки особи, безпосередньо пов’язана з невиконанням правового 

припису у вигляді обов’язку чи законної вимоги, порушенням заборони, правила, норми, 

стандарту (наприклад, порушення водіями транспортних засобів ПДР, порушення правил 

користування житловими приміщеннями, порушення вимог державних стандартів). 

Бездіяльність - пасивна форма поведінки, що знаходить своє відображення у невиконанні 

особою тих дій, які вона повинна і могла виконати в наслідок покладених на неї обов’язків 

(наприклад, ухилення від подання декларації, невиконання вимог антимонопольного комітету, 

керівник торгового підприємства не забезпечив наявність сертифікатів на реалізовані товари, 

у результаті чого покупці не були поінформовані про походження товару). 

- антигромадська спрямованість (цю ознаку нерідко ототожнюють із суспільною 

небезпекою). Будь-яке адм правопорушення, посягаючи на встановлений правопорядок, 

спричиняє йому ту чи іншу шкоду, порушує упорядкованість, узгодженість, гармонічність 

управлінських відносин. При цьому негативний результат може проявлятись як реально 

(дрібна крадіжка), так і у створенні умов для настання шкоди (порушення санітарно-

гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил). За ступенем соціальної значимості, діяння, 

що заподіює шкоду законним інтересам держави, ФО, ЮО є антигромадським. Від злочинів 

адм делікти розрізняються за ступенем суспільної небезпечності; 



- протиправність полягає у вчиненні діяння, що порушує загальнообов’язкові норми та 

правила адміністративного та інших галузей права (трудового, земельного, фінансового і т.д.), 

що охороняються заходами адміністративної відповідальності;  

      - винність – це психічне ставлення особи до вчиненої дії (бездіяльності). Вина може бути 

умисною або необережною. 

- адміністративна караність  проступку виражається в тому, що за його вчинення законом 

передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна караність означає можливість 

застосування до порушника адміністративного стягнення, хоча реально воно може й не 

накладатися (наприклад, у випадку звільнення від адміністративної відповідальності. 

Можна виділити наступні ознаки проступку: 1) діяння особи; 2) особа, яка вчиняє дане 

діяння; 3) діяння, яке заборонене нормами законодавчих актів; 4) діяння, яке спричиняє шкоду 

правам, свободам та інтересам особи. 

2. Співвідношення поняття   «адміністративний  проступок» з поняттям «адміністративне 

правопорушення». 

Підставою адміністративної відповідальності є вчинення особою протиправної (умисної чи 

необережної) дії чи бездіяльності, яка посягає на державний або громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління. Незважаючи на те, 

що визначення адміністративного правопорушення, адміністративного проступку отримали 

певне законодавче закріплення та наукове обґрунтування, серед науковців все ще існують 

дискусії щодо визначення цих понять. Одні стверджують, що ці поняття є тотожними та можуть 

використовуватися як синоніми, а інші ж, в свою чергу, запевняють, що ці поняття є різними і 

повинні існувати самостійно один від одного. 

 Виходячи зі статті 9 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) 

адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і 

свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність.  

 Адміністративний проступок можна розглядати з різних точок зору. Наприклад, у 

загальносоціальному значенні адміністративний проступок розглядається як антисоціальна або 

шкідлива для суспільства дія, яка спрямована на знищення основ цивілізованого життя та 

порушує норми.  

 Розглядаючи різні погляди науковців, їх можна поділити на дві групи: тих, хто 

використовує ці поняття, як синоніми та тих, хто розмежовує. 

 Зокрема, Д.М. Лук’янець вважає, що фактичну підставу адміністративної 

відповідальності складає адміністративне правопорушення (проступок). У своєму дослідженні 

автор не розмежовує ці два поняття – поперемінно їх використовує, характеризуючи ознаками, 

елементами складу правопорушення і проступку.  

 Думку, схожу з позицією Д.М. Лук’янця щодо співвідношення понять «адміністративне 

правопорушення» і «адміністративний проступок», висловлює А.С. Васильєв, який зазначає, що 

адміністративна відповідальність застосовується щодо організаційно непідпорядкованих 

суб’єктів за порушення адміністративно-правових обов’язків, які утворюють склад особливого 

правопорушення – адміністративного проступку. Досліджуючи поняття і склад підстав 



адміністративної відповідальності, автор у своїй праці використовує виключно поняття 

«адміністративний проступок». 

 Таке розуміння співвідношення зазначених понять і закріплення їх у законодавстві є не 

досить виправданим, адже Конституцією України закріплено лише термін адміністративне 

правопорушення, а відповідно до ст. 8 Основного закону України Конституція України має 

найвищу юридичну силу, тобто закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і мають відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. 

А в теорії права, в першу чергу, досліджується правова природа правопорушення, а вже через 

нього виводиться поняття проступку. 

 Зокрема, В.М. Бевзенко вважає, що досліджувані поняття є нетотожними, оскільки 

адміністративне правопорушення передбачає порушення будь-якої адміністративно-правової 

норми – незалежно від того, чи передбачено за це відповідальність. Адміністративний 

проступок слід розглядати як вид адміністративного правопорушення, за яке встановлено 

адміністративну відповідальність. 

 Ці поняття мають право на власне рівноправне існування. Так, термін 

«адміністративний проступок» міг би залишити власне значення, саме те, що закріплюється 

чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення. Термін же «адміністративне 

правопорушення» мав би означати порушення всіх норм в галузі адміністративного права, 

виключаючи адміністративні проступки. Тобто зміст терміну «адміністративне 

правопорушення» мав би бути значно ширшим, ніж визначений Кодексом у даний час. 

 Тому можна зробити висновок, що адміністративний проступок – категорія похідна від 

адміністративного правопорушення. Визначальним фактором щодо розмежування і 

формулювання цих понять мають стати відповідні положення Конституції України. 

«Адміністративний поступок» та «адміністративне правопорушення» слід розглядати як 

окреме та загальне, диференційовано закріплюючи у законодавстві систему відповідних 

адміністративних стягнень. 

 Слід зазначити, що розмежування понять «адміністративний проступок» та 

«адміністративне правопорушення» має виключно науково-теоретичний характер, адже у 

законодавстві та практиці ці терміни використовують як синоніми.  

 У зв’язку з тим, що у КУпАП застосовуються ці два поняття, доцільно було б визначити 

критерії розмежування правопорушення на проступки і власне адміністративні 

правопорушення, так як назва вказаного кодексу не зовсім точно відповідає суті питання, які 

ним регулюються. Таке розмежування має передусім практичне значення, оскільки в КУпАП та 

низці інших адміністративних нормативно-правових актів використовують виключно поняття 

«адміністративне правопорушення» або «правопорушення», що природно виникає питання: 

навіщо в законодавстві використовувати поняття, яке не відіграє ролі ні у конкретному 

нормативно-правовому акті, ні у правозастосовній практиці. 

 Виходячи з науково-теоретичного розмежування понять «адміністративне 

правопорушення» та «адміністративний проступок», їхні ознаки мають отримати законодавче 

підґрунтя, позаяк виступають підставою адміністративної відповідальності, впливають на 

кваліфікацію дій чи бездіяльності порушника вимог закону, передбачають можливість 

застосування заходів адміністративного впливу, вибір відповідного виду і розміру стягнення.  

  

3. Суспільна небезпечність і шкідливість адміністративного проступку 

 

Правопору́шення — це неправомірне (протиправне) суспільно-шкідливе винне діяння 

(дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


до юридичної відповідальності. Правопорушення (delictum) за ступенем суспільної небезпеки 

поділяються на злочини і проступки. 

До основних ознак правопорушення слід віднести такі: 

- суспільно шкідлива (наприклад, прогул) або суспільно небезпечна (зазіхання на життя людини) 

поведінка. Суспільна шкідливість (вина) і суспільна небезпека (злочин) — об'єктивна основна 

ознака, що відрізняє правомірну поведінку від неправомірної. Юридичний аспект шкідливості 

виражається в порушенні суб'єктивних прав і юридичних обов'язків або в протидії їх 

виконанню. Матеріальний аспект шкідливості полягає в заподіянні 

учаснику правовідносин матеріального або морального збитку; 

- протиправна, неправомірна поведінка — суперечить нормам права, здійснюється всупереч 

праву, є свавіллям суб'єкта; являє собою порушення заборон, зазначених у законах і 

підзаконних актах, невиконання обов'язків, що виходять із нормативно-правового акта, акта 

застосування норм права або договору, укладеного на основі закону; 

- свідомо вольова поведінка — визначається психікою людини, яка в момент вчинення 

правопорушення перебуває під контролем волі і свідомості, здійснюється усвідомлено і 

добровільно. Відсутність вільного волевиявлення з юридичною умовою, за якою діяння не 

визнається правопорушенням, навіть якщо воно і мало шкідливі наслідки. Правопорушенням 

визнається лише неправомірне діяння деліктоздатної особи (малолітні і душевнохворі 

деліктоздатними не вважаються); 

- дія (крадіжка, розбій, наклеп, образа) або бездіяльність (недбалість, прогул, залишення особи 

в безпомічному стані). Думки, наміри, переконання, що зовні не виявилися, не визнаються 

чинним законодавством об'єктом переслідування доти, поки вони не переросли у протиправні 

вчинки. Практика переслідування за інакомислення (опозиції) є виявом репресивної 

суті тоталітарного режиму в державі; 

- винне діяння — дія, що виражає негативне внутрішнє ставлення правопорушника до інтересів 

людей, наносить своєю дією (або бездіяльністю) збитки суспільству і державі, містить доведену 

вину. Вина — це психічне ставлення особи до свого діяння (бездіяльності) і його наслідків, 

виражене у формі умислу і необережності. 

Суспільна небезпека - це ознака, властива усім без винятку правопорушенням. 

Відмінність полягає лише в ступіні суспільної небезпеки. 

Суспільна небезпека — оцінна категорія, що характеризується певними діями чи 

бездіяльністю, завдає шкоди чи створює загрозу спричинення такої шкоди об'єктам, що 

охороняються законом. 

Злочини мають підвищений ступінь суспільної небезпеки. Адміністративним проступкам 

та іншим правопорушенням вона властива "меншою", "неважкою" мірою і не досягає рівня, з 

якого починається застосування заходів кримінальної репресії.  

Є.І. Маркова говорить про це: " об'єктивно усім протиправним діянням властива певна  

ступінь суспільної небезпеки, яка лежить в основі різниці між адміністративними проступками 

й злочинами ". 

По-перше, злочини і адміністративні проступки, як соціальні явища, дуже близькі між 

собою, а межі між ними досить рухливі й надто умовні. Тому нерідко перші з них 

перетворюються на другі і навпаки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0


Незважаючи на тривалість дискусії щодо проблеми суспільної небезпеки 

адміністративних проступків, ми можемо констатувати спільність поглядів її учасників у 

визнанні негативного характеру усіх правопорушень. 

  Адміністративний проступок - суспільно шкідлива, протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на права і свободи громадян, права і законні 

інтереси юридичних осіб, власність, громадський порядок і громадську безпеку, встановлений 

порядок діяльності державних органів та установ і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Правопорушення розрізняються між собою по ступеню суспільної небезпеки 

(шкідливості), яка в свою чергу, визначається цінністю об'єкту протиправного посягання, 

змістом протиправного діяння, часом, засобами, розміром та характером заподіяної шкоди, 

формою та ступенем вини правопорушника, інтенсивністю протиправних дій, їх, мотивацією, 

особистими характеристиками правопорушника і т.д.  Також проводиться класифікація  по 

об'єктам посягання, по суб'єктам, по процедурам їх розгляду і т.д. 

  Наприклад О.Ф. Скакун та В. В. Лазарєв приводять примір розподілу (класифікації) 

правопорушень по ступеню громадської небезпеки (шкідливості): 

1. злочини (вони відрізняються від проступків підвищеним ступенем громадської 

небезпеки); 

2. проступки (вони відрізняються від злочинів меншим ступенем громадської небезпеки). 

Проступки можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, 

цивільно-правові ". 

Шкідливість адміністративних проступків ґрунтується на тому, що адміністративні 

проступки є особливим видом правопорушень, і їх вчинення не має суспільної небезпеки, а 

тільки спричиняє шкідливі наслідки.  

Законодавець підтримує й цю концепцію: в ст. 10, 11 КУпАП де мова йде про вчинення 

правопорушення навмисно чи через необережність йдеться про шкідливі наслідки. Ст. 259 

КУпАП фіксує, що шкода може бути моральною, фізичною чи майновою. 

Суспільна небезпека – це гносеологічна категорія. Її неможливо встановити шляхом опису 

того, що трапилося. Вона доводиться шляхом дослідження усіх ознак і характеристик факту 

дійсності, а в нашому випадку – проступку. Дослідження усього комплексу властивостей 

проступку здійснюється у відповідних організаційних формах – справах про адміністративні 

проступки. Такі справи за своєю суттю є гносеологічним відбитком конкретного діяння.  

Невинне заподіяння шкоди характеризується відсутністю вини у формах наміру і 

необережності і не передбачає настання юридичної відповідальності: 

Не кваліфікуються як правопорушення протиправні діяння осіб, що не досягли 

установленого законом віку відповідної юридичної відповідальності або що визнані судом 

неосудними, оскільки вони не здатні усвідомити свою вину. 
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