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1. Поняття  та склад адміністративного проступку 

 Склад адміністративного проступку - це передбачена нормами права сукупність 

ознак, за наявності яких відповідне протиправне діяння визначається саме як адміністративний 

проступок.  

 До цих ознак належать: 1) об'єкт; 2) об'єктивна сторона; 3) суб'єкт; 4) суб'єктивна 

сторона проступку. 

 1. Об'єкт проступку – це всі суспільні відносини, що охороняються з допомогою 

адміністративного права. Родовим об'єктом є група цих суспільних відносин, що 

характеризуються спільними ознаками. Безпосередній об'єкт — це конкретні відносини, яким 

завдано шкоди певним проступком і які охороняються відповідною адміністративно-правовою 

нормою.  

 2. Об'єктивна сторона проступку — це те, в чому проступок проявляється назовні, 

відповідна поведінка особи, наслідки заподіяної шкоди об'єкту посягання; це відповідний 

процес дії протягом визначеного часу.  

 Об'єктивну сторону характеризують такі ознаки: 

 а) діяння (дія або бездіяльність); 

 б) шкідливі наслідки проступку; 

 в) причинний зв'язок між діянням і суспільно шкідливими наслідками. 

  Це обов'язкові ознаки адміністративного проступку. Поряд з ними існують 

необов'язкові (факультативні) ознаки об'єктивної сторони адміністративного проступку — 

місце, спосіб, час, засоби, обставини скоєння проступку. 

 Діяння — це дія або бездіяльність, вольові поступки.  

 Дія — це активна поведінка особи. Переважна кількість адміністративних проступків 

вчиняється з допомогою відповідних дій (дрібна крадіжка, дрібне хуліганство та ін.). 

 Бездіяльність — пасивна поведінка особи, невиконання нею відповідних обов'язків, 

що покладаються на неї відповідними правовими та іншим нормативними актами.  

Шкідливі наслідки адміністративного проступку — це ті негативні зміни, які настають, 

завдаються об'єкту посягання — суспільним відносинам, що охороняються. 

 Законодавець виділяє дві групи шкідливих наслідків адміністративних проступків: 

матеріальні й формальні. Тому виділяють проступки з матеріальним складом і проступки з 

формальним складом. 

 Адміністративні проступки з матеріальним складом — це такі правопорушення, для 

об'єктивної сторони яких закон вимагає встановлення не тільки факту діяння, а й шкідливих 

наслідків. 

 Адміністративні правопорушення з формальним складом — це такі правопорушення, 

для об'єктивної сторони яких закон вимагає встановлення тільки факту власне діяння. Шкідливі 

наслідки в цих правопорушеннях, хоча й можуть настати, але лежать за межами складу 

проступку (наприклад, ухилення від огляду на стан сп'яніння; порушення правил тримання 

собак і котів тощо). Слід мати на увазі, що більшість адміністративних проступків — з 

формальним складом. 

 Причинний зв'язок між діянням і суспільно шкідливими наслідками, що настали, 

встановлюється лише в проступках з матеріальним складом. 

  Причина — це необхідна умова виникнення наслідків, без цієї умови виникнення 

даного наслідку неможливе. Вона повинна в часі передувати наслідку і — головне — має цей 

наслідок викликати. 



 Кваліфікуюче значення інших елементів об'єктивної сторони, наприклад, місце 

(громадське, невстановлене, заборонене), засоби вчинення правопорушення (транспортні 

засоби, гральні приладдя) зумовлено безпосередньо у гіпотезах Особливої частини КпАП.  

На проступки поширюються загальні правила розмежування триваючого і продовжуваного 

правопорушення. 

 Триваюче правопорушення — пов'язане з довгостроковим і безперервним 

невиконанням обов'язків, що передбачені у нормах права (наприклад, проживання без 

реєстрації, порушення правил військового обліку тощо).  

 Продовжуване правопорушення — це ряд ідентичних проступків, які вчиняються 

неодноразово, із загальною метою, формою вини, тими ж суб'єктами, засобами дії і в своїй 

сукупності становлять єдине правопорушення (заняття проституцією, порушення правил 

адміністративного нагляду тощо). 

 3. Суб'єктом адміністративного проступку є осудні фізичні особи, яким на момент 

вчинення адміністративного правопорушення виповнилося 16 років. Це так званий загальний 

суб'єкт адміністративного проступку. Існують також спеціальні суб'єкти, котрі окремо 

розглядаються нижче. 

 Відповідно до ст. 20 КпАП не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка 

під час дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або 

керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної 

діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. 

 4. Суб'єктивна сторона — це внутрішня сторона проступку, психічний стан суб'єкта 

проступку, що характеризує його волю, яка виявляється в протиправній дії, його ставлення до 

дії, яку він вчинив. Ознаками суб'єктивної сторони проступку є: вина, мотив і мета 

правопорушення. При цьому вина є конституїтивною (атрибутивною) ознакою суб'єктивної 

сторони проступку, і під її основними формами розуміють умисел і необережність, що 

виявляються у вчиненому адміністративному правопорушенні.  

 

2. Види складів адміністративного проступку та система ознак складу 

адміністративного проступку 

Склади адміністративних правопорушень поділяються залежно від:  

1) ступеня суспільної небезпеки — на основні і кваліфіковані;  

2) характеру шкоди — на матеріальні і формальні;  

3) суб'єкта проступку — на особисті і службові (посадові); 

 4) структури — на однозначні й альтернативні;  

5) особливості конструкції — на описові і бланкетні (відсильні). 

 

Основні і кваліфіковані склади 

У процесі визначення того чи іншого діяння адміністративним правопорушенням і 

встановлення за його вчинення санкцію законодавець враховує, що ступінь суспільної небезпе-

ки однотипних проступків може бути різний. Так, порушення водіями транспортних засобів 

правил проїзду залізничних переїздів характеризується більшою громадською небезпекою, 

якщо при цьому виникла аварійна обстановка (ст. 123 КУпАП). 

Унаслідок цієї обставини законодавець у ряді випадків формує кілька складів 

адміністративних проступків, належних до одного типу діянь. Такі склади відрізняються 



ступенем суспільної небезпеки. На більш високий ступінь небезпеки вказують додаткові ознаки, 

які прийнято називати кваліфікуючими. 

Таким чином, ознаки можуть бути основними, тобто такими, що мають місце в 

кожному випадку вчинення проступку, і кваліфікуючими, тобто такими, що доповнюють 

основні. 

Основні ознаки утворюють так званий основний склад. Якщо необхідно, законодавець 

доповнює склад кваліфікуючими ознаками, за наявності яких діяння може кваліфікуватися за 

статтею, що передбачає суворіше покарання. Склади з такими ознаками називають 

кваліфікованими. 

Найчастіше в КУпАП згадуються такі кваліфікуючі ознаки, як повторність (статті 130, 

154, 1644, 181і, 1863, 187 та ін.), наявність або можливість настання шкідливих наслідків (статті 

123, 126, 127, 128і та ін.), стан сп'яніння (ст. 127 та ін.), аварійна ситуація (статті 123, 127, 

128і та ін.), залишення місця події (ст. 127), учинення діяння посадовою особою (статті 73, 74, 

75, 76, 77, 208і, 209, 1952), грубе порушення правил (статті 85 і 108). 

Матеріальні і формальні склади 

До матеріальних належать склади, в яких: а) міститься така ознака, як настання 

шкідливих матеріальних наслідків антигромадського діяння. Наприклад, пошкодження лісу 

стічними водами, що спричинило його усихання (ст. 72), знищення лісу в результаті підпалу 

(ст. 77), дрібне розкрадання майна (ст. 51); 6) описується дія, що обов'язково спричиняє 

шкідливі наслідки, хоч останні законом і не названі: самовільне користування надрами (ст. 47); 

перевищення лімітів використання природних ресурсів (ст. 912); безгосподарне використання 

електричної енергії для освітлення (ст. 98). 

До формальних (термін умовний) належать склади, які не містять ознаки настання 

шкідливих матеріальних наслідків. Наприклад, проживання за недійсним паспортом (ст. 197), 

неявка за викликом у військовий комісаріат (статті 210, 211і), порушення правил в'їзду в 

прикордонну зону (ст. 202), прийняття паспорта в заставу (ст. 201). 

На завершення характеристики матеріальних і формальних складів адміністративних 

правопорушень зазначимо, що в кримінальному праві в ці поняття вкладається дещо інший 

зміст. Під матеріальними складами тут розуміють ті, в яких момент закінчення злочину 

пов'язується з настанням суспільно небезпечних наслідків (за вбивство особа притягується до 

відповідальності лише в тому випадку, якщо в результаті її дій настала будь-чия смерть); під 

формальними — ті, за яких настання суспільно небезпечних наслідків не є ознакою, тобто для 

визнання злочину з таким складом достатньо встановити, що було вчинене діяння, заборонене 

законом. До таких злочинів належить, наприклад, незаконне носіння вогнепальної зброї. 

3. Види адміністративних правопорушень  

Залежно від сфери суспільних відносин, у якій правопорушення скоюється і специфіки 

об'єктів, на які при цьому спрямовані посягання правопорушника КпАП розрізняє такі види ад-

міністративних правопорушень: 



1. Правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Наприклад: Порушення 

вимог законодавства про працю та про охорону праці; Невиконання колективного договору; 

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; Ухилення від 

обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу; умисне 

приховування джерела зараження венеричною хворобою і т. ін.  

2. Правопорушення, що посягають на власність. Наприклад: Порушення права державної 

власності на надра, ліси; дрібне розкрадання державного або колективного майна і т. ін.  

3. Правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони 

пам'яток історії і культури. Наприклад: Псування і забруднення земель, самовільне зайняття 

земельної ділянки, знищення межових знаків; Порушення правил охорони водних ресурсів, 

незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка, засмічення лісів 

побутовими відходами і покидьками; Порушення вимог пожежної безпеки в лісах; Викид в 

атмосферу забруднюючих речовин з перевищенням нормативів; Експлуатація 

автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту 

забруднюючих речовин у викидах; Порушення правил полювання, рибальства; Жорстоке 

поводження з тваринами; Збирання рослин, занесених до Червоної книги; Порушення правил 

охорони і використання пам'яток історії та культури і т. ін.  

4. Правопорушення у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і 

теплової енергії. Наприклад: Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки при 

використанні джерел іонізуючого випромінювання; Недодержання державних стандартів, норм 

і правил під час проектування і будівництва; Самовільне будівництво будинків або споруд; 

Марнотратне витрачання електричної і теплової енергії; Порушення, пов'язані з використанням 

газу і т. ін.  

5. Правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних 

правил .Наприклад: Потрава посівів, псування або знищення зібраного врожаю с/г культур, 

пошкодження насаджень; Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і 

хворобами рослин та бур'янами; Незаконний посів та вирощування снотворного маку чи 

конопель; Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог; 

Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації с/г машин і техніки безпеки. 

6. Правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Наприклад: 

Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті; Порушення 

правил користування засобами залізничного транспорту; Порушення правил безпеки польотів; 

Порушення правил поведінки на повітряному судні; Порушення правил пожежної безпеки на 

залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; Порушення водіями правил 

експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами; 

Невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця ДТП; Перешкоджання проведенню 

огляду транспортних засобів; Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипе-

дистами, водіями та іншими особами; Керування транспортними засобами у стані оп'яніння; 

Безквитковий проїзд і т. ін.  

7. Правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 

господарства та благоустрою. Наприклад: Порушення правил користування жилими 



будинками і жилими приміщеннями; Самоправне зайняття жилого приміщення; Пошкодження 

або самовільна порубка озеленювальних насаджень у містах; Порушення правил тримання 

собак та котів і т. ін.  

8. Правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі 

фінансів і підприємницької діяльності. Наприклад: Порушення правил торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю; 

Порушення правил торгівлі спиртними напоями; Порушення правил про валютні операції; 

Ухилення від подання декларації про доходи; Недобросовісна конкуренція; Зловживання моно-

польним становищем на ринку.  

9. Правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та 

сертифікації. Наприклад: Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів; 

Порушення правил користування засобами вимірювань і т. ін.  

10. Правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

Наприклад: Дрібне хуліганство; Поширювання неправдивих чуток; Стрільба з вогнестрільної 

збро в населених пунктах; Порушення або невиконання правил пожежної безпеки; Доведення 

неповнолітнього до стану сп'яніння Азартні ігри, гадання в громадських місцях; Заняття 

проститу цією; Порушення тиші в громадських місцях; Завідомо неправ дивий виклик 

спеціальних служб; Невиконання батьками аб особами, що їх замінюють, обов'язків по 

вихованню дітей і т. ін.  

11. Правопорушення, що посягають на встановлений поря док управління. Наприклад: 

Злісна непокора законному розпс рядженню або вимозі працівника міліції чи образа їх; 

Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вулични походів і демонстрацій; 

Прояв неповаги до суду; Порушен: правил адміністративного нагляду. 

4. Запобігання адміністративним правопорушенням 

Відпоідно до ст.6 КУпАП органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на 

запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які 

сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого 

додержання законів України. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи 

відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського 

порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських 

органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю 

адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з 

адміністративними правопорушеннями. 

Заходи адміністративного запобігання - це визначені нормами адміністративного права 

способи офіційного фізичного або психологічного впливу уповноважених державних органів, а 

у деяких випадках і громадських організацій на фізичних та юридичних осіб у вигляді 

особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів задля запобігання, 

виявлення протиправних діянь, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, 

запобігання та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Отже, особливістю цих заходів є те, що вони: 



а) застосовуються за умови відсутності протиправного діяння; 

б) застосовуються з метою запобігання, виявлення протиправних діянь, забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки, а також запобігання надзвичайних ситуацій. 

Відповідна група заходів адміністративного примусу є найпоширенішою, положення 

багатьох нормативно-правових актів визначають засади їх застосування. 

До найпоширеніших заходів адміністративного запобігання можна віднести: 

- перевірку документів; 

- огляд (митний огляд, переогляд, обов'язковий огляд ручної поклажі, багажу та особистий 

огляд пасажирів цивільних повітряних суден, огляд морських і річкових суден та документів, 

огляд осіб, які працюють на об'єктах з особливим режимом); 

- обстеження (як різновид огляду); 

- відвідування підприємств, установ та організацій, земельних ділянок, вхід до жилих та інших 

приміщень громадян; 

- внесення подання про усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень; 

- тимчасове обмеження доступу громадян на окремі ділянки місцевості (блокування районів, 

окремих споруд та об'єктів) у випадках втечі з-під варти і затримання злочинців, аварій на 

шляхах, за інших надзвичайних обставин, які загрожують життю і здоров'ю людей, під час 

проведення масових заходів; 

- обмеження руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів 

(у зв'язку із ремонтом шляхів, прокладанням комунікацій, аварійним станом, пожежами, 

стихійним лихом тощо); 

- безоплатне використання транспортних засобів і засобів зв'язку, які належать підприємствам, 

установам і організаціям з метою запобігання шкідливим наслідкам стихійного лиха, інших 

надзвичайних обставин, для виїзду до безпосереднього місця події, для до ставлення в медичні 

установи осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування 

правопорушників і доставлення їх до міліції; 

- адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі (відповідно до 

положень Закону України від 1 грудня 1994 р. "Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі", а також Закону "Пронаціональну поліцію"); 

- обмеження прав громадян, пов'язані зі станом здоров'я (примусовий медичний огляд або 

примусова госпіталізація, проведення карантинних заходів, усунення осіб, які є носіями 

збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, від роботи та іншої діяльності, 

яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, обов'язкові медичні огляди, профілактичні 

щеплення, спеціальні заходи профілактичного лікування у примусовому порядку соціально 

небезпечних захворювань тощо). 
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