
Тема 5.2. Поняття адміністративного правопорушення (проступку) 

Практичне заняття 4  

Тема заняття: Співвідношення адміністративного та дисциплінарного        

проступку. 

Мета заняття: засвоїти поняття «адміністративне правопорушення», його ознаки та 

елементи; вміти визначати відмінність адміністративного проступку від дисциплінарного проступку; 

сформувати уміння та навички щодо визначення цілі, мотиву, вини адміністративного проступку.   

Студенти повинні:  

Знати: склад адміністративного правопорушення (проступку); визначати коло суб’єктів 

адміністративної відповідальності. 

Вміти: визначати ознаки та склад адміністративного правопорушення (проступку), види 

адміністративних правопорушень; суб’єктів адміністративного правопорушення; мотив та вину при 

вчиненні адміністративного проступку.       

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

3. Кодекс Законів про працю  

3.   Наочний посібник. 

4.   Комп ’ютери. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Склад адміністративного проступку. 

2. Підстави адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

3. Вікові межі адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 

5. Інші заходи впливу на неповнолітніх за вчинення адміністративного проступку. 

  

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Глав 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  1-3 

КУпАП. 

Дисциплінарне правопорушення – це порушення трудової дисципліни, яка діє у межах 

конкретної  організаційної структури з метою забезпечення її ефективного функціонування. 

Адміністративне правопорушення – це порушення загальнообов’язкових правил, які діють у 

межах всієї держави. Вони встановлюються з метою охорони прав і свобод громадян, власності, 

конституційного ладу, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого 

правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі 

точного і неухильного додержання Конституції України і законів, поваги до прав, честі і гідності 



інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності 

перед суспільством. 

Адміністративні правопорушення зафіксовані в КУпАП, яке на даний час кодифіковано. 

Дисциплінарні проступки прямо чи побічно називаються в нормативному матеріалі 

адміністративного, трудового, виправно – трудового й інших галузей права. головною ознакою 

суб’єкта дисциплінарного проступку є обов’язкова належність до конкретного трудового колективу. 

Відсутність цієї ознаки виключає визнання особи суб’єктом дисциплінарного проступку.  

Склад адміністративного проступку – це сукупність встановлених законом об'єктивних і 

суб'єктивних ознак, які характеризують діяння як адміністративне правопорушення. 

Об'єктом адміністративного проступку є суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в 

різних галузях діяльності людей. 

Об'єктивною стороною є дії чи бездіяльність особи, які призвели до правопорушення. 

Суб’єктами адміністративних правопорушень виступають громадяни чи посадові особи, яким на 

момент скоєння правопорушення виповнилося 16 років. Посадові особи підлягають адміністративній 

відповідальності за правопорушення, пов’язані з недотриманням установлених правил у сфері 

порядку управління, громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, 

виконання яких входить до їхніх службових обов’язків. 

Суб'єктивна сторона адміністративного проступку – це психічна діяльність особи, пов'язана із 

вчиненням ним суспільне шкідливого діяння. Суб'єктивна сторона - це внутрішній бік проступку, це 

психічні процеси, які відбуваються в свідомості суб'єкта, що характеризують його волю, викривають 

думки, наміри. 

Суб'єктивна сторона включає з себе: вину (основна ознака); мету вчинення проступку; мотив. 

  Ситуація № 1.  Проаналізуйте зазначені в таблиці правопорушення та визначте, який вид 

юридичної відповідальності може бути застосований в кожному конкретному випадку 

(адміністративна, дисциплінарна, кримінальна). Визначне склад тих правопорушень, які належать до 

адміністративних.  
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Ситуація № 2 

Громадянин Савченко В.К. придбав в одному із магазинів по акційній ціні телевізор. В той же 

день, при підключенні телевізора дома виявив, що в комплекті до телевізора не вистачає 1 шнура. 

Наступного дня гр.Савченко В.К. звернувся до магазину з вимогою замінити йому телевізор 

або надати безкоштовно відсутній у комплекті шнур. Продавець магазину пояснила гр. Савченку 

В.К., що телевізор був придбаний за акційною ціною, а тому він не підлягає обміну, і видати йому 

відсутній шнур також не має підстав.  

Гр. Савченко В.К. наступного дня звернувся з присвою скаргою до директора магазину, але 

відповіді на скаргу він не отримав. 

  Проаналізуйте ситуацію і визначте наступне: 

1.Чи є порушення законодавства в даній ситуації, якщо є, то визначте норму відповідного акта?  

2.Визначте вид і склад відповідного правопорушення. 

3.Як може захистити свої права та інтереси гр.Савченко В.К.? 

 

 



Ситуація № 3. 

  Під час проведення органами національної поліції профілактичних заходів в Індустріальному 

районі  м. Дніпро  було затримано декілька осіб: 

1) гр. Кондратенко О.Д. – за розпивання спиртних напоїв в громадському місці; 

2) гр. Волошин А.Г. – за дрібне хуліганство; 

3) гр. Дорошенко М.Н.  – за злісну непокору працівнику поліції; 

4) гр. Науменко В.Г. – за зберігання апарату для виготовлення самогону; 

5) гр. Чернишов К.О. – за торгівлю в неустановленому місці. 

Проаналізуйте ситуацію і визначте наступне: 

1. За які із зазначених правопорушень передбачено застосування адміністративного 

затримання? Також визначте строк адміністративного затримання. 

2. Державний орган (посадову особу), уповноважений  розглядати справу про 

адміністративне затримання. 

 

Домашнє завдання 

Закінчити виконання роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

К о д е к с  з а к о н і в  п р о  п р а ц ю  У к р а ї н и  

( В И Т Я Г )  

{Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375} 

Глава I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України 

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи 

зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, 

зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу 

життєву потребу кожної працездатної людини. 

Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових 

прав працівників. 

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88} 

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути 

встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 

виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. 

{Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 6/95-ВР від 

19.01.95} 

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу 

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до 

закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом 

лише у випадках: 

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників; 

{Пункт 1-

1 статті 40 втратив чинність на підставі Закону № 92/94-ВР від 12.07.94} 

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так 

само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної 

таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на 

нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника 

раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без 

поважних причин; 

5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової 

непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений 

триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5938-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/94-%D0%B2%D1%80


які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце 

роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, 

встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого 

входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу; 

Стаття 46. Відсторонення від роботи 

Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається 

у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови 

або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони 

праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. 

{Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 6/95-ВР від 19.01.95} 

Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з 

працівником і видати йому трудову книжку 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові 

належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 

116 цього Кодексу. 

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він 

зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших 

випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. 

Глава XVIII  

НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю 

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством. 

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть 

відповідальність у вигляді штрафу в разі: 

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний 

робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без 

нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; 

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, 

передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у 

трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 

порушення; 

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного 

працівника, щодо якого скоєно порушення; 

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до 

виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову 

службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", 
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- у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 

порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; 

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, 

створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення; 

вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань 

виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим 

цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати. 

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і 

не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27Господарського 

кодексу України. 

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені 

центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення 

заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин 

із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду 

такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи 

повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.  

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи 

державної виконавчої служби. 

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю. 

{Стаття 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93; в редакції 

Закону № 77-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 734-VIII від 

03.11.2015, № 1404-VIII від 02.06.2016, № 1774-VIII від 06.12.2016} 
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