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1. Поняття і підстави адміністративної відповідальності 
Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування держави на 

адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або 

посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення 

В адміністративній науці прийнято виділяти три підстави адміністративної відповідальності: 

нормативну, фактичну та процесуальну. 

Нормативна підстава – це система норм, що закріплюють склади адміністративних 

правопорушень; систему адміністративних стягнень; коло суб'єктів, наділених правом 

застосовувати такі стягнення й процедуру притягнення до адміністративної відповідальності. 

Фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративне 

правопорушення. 

Процесуальною підставою адміністративної відповідальності слугує акт компетентного 

органу про накладення конкретного адміністративного стягнення за конкретний 

адміністративний проступок. 

Для настання адміністративної відповідальності необхідно, щоб були наявні всі три підстави 

і саме в такій послідовності. 

 Як явище правової дійсності вона характеризується двома видами ознак: 

- по-перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в цілому (основні); 

-по-друге, ознаки, що відмежовують адміністративну відповідальність від інших видів 

юридичної відповідальності (похідні). 

 

    Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, що вона: 

  1) є засобом охорони встановленого державою правопорядку; 

  2) нормативне визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових норм; 

  3) є наслідком винного антигромадського діяння; 

  4) супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним 

діяння; 

  5) пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками (морального або 

матеріального характеру), яких він має зазнати; 

  6) реалізується у відповідних процесуальних формах. Похідні ознаки адміністративної 

відповідальності визначаються її юридичною природою. 

 Як правило, адміністративна відповідальність настає за порушення найменшої 

частини адміністративно-правових норм, а саме за порушення фізичними особами деяких 

обов'язків у сфері державного управління, тобто за вчинення адміністративних 

правопорушень (проступків). 

  Щодо основної маси норм адміністративного права, то порушення встановлених ними 

правил тягне дисциплінарну відповідальність. Більш того, у ряді випадків окремі категорії 

фізичних осіб (наприклад, військовослужбовці) при вчиненні адміністративних правопорушень 

підлягають дисциплінарній відповідальності, тоді як за загальним правилом встановлена 

відповідальність адміністративна (ст. 15 КпАП). 

  Таким чином, не всяке порушення правил, встановлених адміністративно-правовою 

нормою, спричиняє адміністративну відповідальність. Адміністративну відповідальність 

тягне порушення тільки тієї норми адміністративного права, що охороняється 

адміністративними санкціями. 

    До того ж, адміністративна відповідальність може наставати не тільки за 

порушення правил, встановлених адміністративно-правовою нормою, а й за порушення норм 



інших галузей права. Зокрема, Кримінальний кодекс України передбачає можливість 

притягнення до адміністративної відповідальності особи, що здійснила злочин, який не має 

великої суспільної небезпеки. 

 Викладене дозволяє визначити, що похідними ознаками адміністративної 

відповідальності будуть такі: 

 1. Її підставою є не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й 

порушення норм інших галузей ;права, у випадках, прямо передбачених чинним 

законодавством. 

  2. Вона полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень. У ст. 23 КпАП 

зазначено, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності. 

 3. Право притягнення до адміністративної відповідальності надано багатьом 

державним органам та їх посадовим "особам. Серед них — органи державної виконавчої влади, 

"місцевого самоврядування, суди. Повний "їх перелік міститься в  КУпАП.  

  4. Законодавством встановлено особливий порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності (складання протоколу, збір і оцінка доказів, винесення постанови тощо). 

  5. Адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, 

що містить переліки адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати. 

  6. Право встановлення адміністративної відповідальності має досить широке коло 

суб'єктів: Верховна Рада; Президент; Кабінет Міністрів; міністерства, що наділені правом 

затвердження загальнообов'язкових правил (наприклад, Міністерство охорони здоров'я 

затверджує санітарні правила. Міністерство транспорту — правила користування 

транспортними засобами і т. д.); обласні, Київська і Севастопольська міські державні 

адміністрації, що приймають рішення, які передбачають адміністративну відповідальність за 

їх порушення. 

  У даний час на законодавчому рівні і серед науковців виникає питання про існування 

адміністративної відповідальності юридичних осіб. Проте дана проблема не набула 

прийнятного розв'язання ні в законодавстві, ні в теорії адміністративного права. 

  Справа в тому, що чинне адміністративне законодавство не дає узагальненого 

визначення суб'єкта адміністративного правопорушення і навіть не вживає такого терміна. У 

Кодексі України про адміністративні правопорушення використовується термін "особа" без 

чіткої вказівки на те, яка це особа: фізична або юридична. За рамками КпАП діє досить велика 

група норм, що встановлюють відповідальність юридичних осіб за вчинення протиправних дій. 

І хоча такі дії не віднесені законодавцем до адміністративних правопорушень, а 

відповідальність за них не названа адміністративною, вони мають багато їхніх ознак. Це, 

наприклад, норми, що встановлюють відповідальність об'єднань громадян (статті 28—32 

Закону "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 p.), норми Закону "Про відповідальність 

підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину" 

від 5 грудня 1996 p. тощо. Більше того, у Законі України "Про насіння" від 15 грудня 1993 p. ст. 

25 міститься таке положення: "Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства з 

питань насінництва, притягаються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності згідно із законодавством України". 

 Ці обставини дозволяють деяким дослідникам вважати, що в адміністративному праві 

України, за аналогією з Російською Федерацією, де діє закон "Про адміністративну 

відповідальність підприємств, установ і організацій за адміністративні правопорушення в галузі 

будівництва", вже сьогодні існує адміністративна відповідальність юридичних осіб. Гадаємо, 



що дана позиція більше відповідає перспективам удосконалення інституту адміністративної 

відповідальності, ніж реаліям сьогоднішнього дня. 

 Чинний на сьогодні КпАП недвозначно, хоча і побічно, визнає суб'єктом проступку 

тільки фізичну особу.  

 

2. Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності  

Адміністративна відповідальність регулюється багатьма нормативними актами різної юридичної 

сили, які в сукупності складають законодавство про адміністративні правопорушення. Це законодавство 

має завданням, відповідно до ст.1 КпАП, охорону суспільного ладу, власності, соціально-економічних, 

політичних та особистих прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів підприємств, установ 

і організацій, встановленого порядку управління, державного і громадського порядку, зміцнення 

законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі точного і неухильного 

додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 

співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. 

Систему законодавства про адміністративні правопорушення в наш час складають Кодекс України 

про адміністративні правопорушення і окремі законодавчі акти. З окремих питань рішення, за 

порушення яких передбачається адміністративна відповідальність, можуть приймати органи місцевого 

самоврядування. 

У регулюванні адміністративної відповідальності особлива роль належить КпАП, який 

прийнято 7 грудня 1984 р. (введений в дію з 1 червня 1985 р.). У КпАП кодифіковано 

законодавство України про адміністративну відповідальність. Поряд з матеріальними нормами 

цей акт містить адміністративно-процесуальні норми, які регулюють провадження в справах 

про адміністративні правопорушення та порядок виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень. 

Паралельно з КпАП діють норми, що встановлюють адміністративну відповідальність, але 

вони містяться у законодавчих міжгалузевих актах (Повітряний, Митний кодекси, закони 

України «Про надзвичайний стан»,"Про запобігання корупції»,«Про охорону державного 

кордону» та ін.). 

Основним нормативним актом, який регулює адміністративну відповідальність, є Кодекс про 

адміністративні правопорушення. КпАП складається із 5-ти розділів, 33-х глав і біля 350-ти статей.  

В розділі І встановлено загальні положення законодавства про адміністративні правопорушення: 

його завдання, систему, порядок чинності, окремі принципи. 

Розділ ІІ "Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність" складається із загальної 

і особливої частин. 

  В загальній частині закріплено поняття адміністративного правопорушення, форми вини, 

особливості адміністративної відповідальності окремих осіб, обставини, що виключають протиправність 

та шкідливість діяння, систему і види адміністративних стягнень, загальні правила і строки їх 

накладення.  

В особливій частині наводиться перелік діянь, які визнаються адміністративними 

правопорушеннями, і дається їх опис, іншими словами, сформульовано склади адміністративних 

проступків. Кожна стаття особливої частини закріплює не тільки конкретний склад, але і санкцію за 

вчинене правопорушення. 

Інші три розділи по суті становлять процесуальну частину КпАП. В розділі ІІІ наведено перелік 

органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

врегульовано деякі питання утворення та функціонування цих органів, а також визначено, які види 



справ має право розглядати той чи інший орган або посадова особа, тобто вирішено питання про 

підвідомчість справ. 

Правила провадження в справах про адміністративні правопорушення закріплено в розділі ІУ 

КпАП. В ньому визначено завдання та принципи цього провадження, порядок складення протоколу про 

адміністративне правопорушення, заходи забезпечення провадження, правовий стан учасників, порядок 

розгляду справ і винесення постанов, оскарження та опротестування постанов і перегляду справ. 

Останній, У розділ КпАП присвячено виконавчому провадженню. В ньому детально 

врегульовано порядок виконання постанов про накладення кожного із 7-ми видів адміністративних 

стягнень, а також постанов у частині відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням. 

Окремі законодавчі акти, які регулюють питання адміністративної відповідальності, повинні 

включатися до КпАП, що сприяє послідовній кодифікації законодавства про адміністративні 

правопорушення. Разом з тим норми деяких законодавчих актів, що передбачають адміністративну 

відповідальність, до КпАП не включено, що не можна визнати нормальним оскільки вже кодифіковане 

законодавство потребує ніби додаткової кодифікації. Тому потрібно передбачити механізм, який би 

забезпечував концентрацію всіх норм, які встановлюють адміністративну відповідальність, саме в цьому 

Кодексі. 

 Інші ж нормативні акти можуть лише встановлювати її певні особливості в тих чи інших 

сферах, та й то за умови, що ці особливості не можна передбачити в КпАП. До згаданих норм належать 

приписи Митного кодексу України, який регулює відповідальність за порушення митних правил, законів 

"Про запобігання корупції", "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення 

законодавства про ветеринарну медицину", "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування" та деяких інших. 

Закріплення за органами місцевого самоврядування повноважень щодо прийняття рішень з 

адміністративною санкцією обумовлено тим, що на місцях виникає необхідність врегулювання 

загальнообов’язковими правилами певних відносин, які мають тимчасовий або місцевий характер, із 

застосуванням до їх порушників заходів адміністративного впливу. 

Вирішальну роль у забезпечення законності, захисту порушених прав і свобод людини і 

громадянина у сфері адміністративно-правових відносин має відігравати адміністративна 

юстиція як форма судового контролю за виконавчою владою, удосконалення позасудового 

захисту прав і свобод громадян тощо. 

 Реалії сучасного позасудового захисту громадян стримує громадян від звернення до 

загального суду за захистом своїх прав, що пояснюється традиційним сприйняттям ними 

юстиції як карної системи, а судів, як органів по притягненню громадян до відповідальності. 

Головне, щоб в основу реформування адміністративного права було покладено 

принципово нове, насправді демократичне осмислення сутності та призначення 

адміністративного права. А це неможливе без цілеспрямованого запровадження в усі сфери 

адміністративно-правового регулювання принципу верховенства права, який за своєю суттю 

передбачає пріоритетність прав і свобод людини і громадянина перед усіма іншими цінностями 

демократичної, правової держави. 

Потребує розгляду та прийняття Верховною Радою України Адміністративно-

процедурний кодекс України з метою регламентації взаємовідносин громадян з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Цей законопроект допрацьовується Мін\’юстом 

з урахуванням пропозицій Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України та висновків німецьких експертів за результатами обговорення проекту на засідання 

круглого столу "Реформування адміністративного права - стан та перспективи розвитку". 

Кодексом буде запроваджено принципово новий концептуальний підхід у відносинах 

"людина-влада", оскільки він базуватиметься на таких основних принципах адміністративних 

процесів, як гласність, прозорість, доступність для громадян інформації про процедури 



забезпечення їх прав і свобод, демократизм, який передбачає, що органи виконавчої влади 

мають активніше залучати громадян до процесу вироблення рішень, інформувати населення 

про такі рішення та процедури їх прийняття. 

З метою врегулювання відносин з надання управлінських послуг – діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка здійснюється за ініціативою 

фізичних та юридичних осіб і спрямована на створення умов для реалізації прав і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб та для виконання їх обов`язків - потребує прийняття Закон 

України "Про управлінські послуги", розроблення якого покладена на Міністерство юстиції.  

Оскільки інститут управлінських послуг є новим в адміністративному праві, Мін’юстом 

організовується проведення наукових досліджень, зокрема, з питань, що стосуються з`ясування 

його змісту, повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 

визначеній сфері. 

 

3.Відокремлення адміністративної відповідальності від  інших видів юридичної 

відповідальності. 

 

Адміністративну відповідальність не можна сприймати інакше, ніж у контексті з іншими 

видами відповідальності, бо синтезуючим началом тут є необхідність відповідати за власні дії, 

протиправні вчинки, брати на себе вину за їх наслідки. Незважаючи на наявність спільних рис, 

що притаманні будь-якому виду юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність, 

у той самий час, відрізняється від інших видів юридичної відповідальності.  

До критеріїв розмежування можна віднести: 

а) підстави притягнення до адміністративної відповідальності; 

б) коло суб’єктів, які наділені правом порушення та розгляду справ про адміністративні 

правопорушення; встановлення адміністративної відповідальності; 

в) правові наслідки; 

г) процесуальна процедура; 

ґ) санкції. 

Адміністративна відповідальність відмежовується від кримінальної за наступними 

ознаками: 

1) адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення, 

склад якого визначається як законами (КУпАП, Митний кодекс України, Закон України «Про 

об’єднання громадян»), так і підзаконними актами (рішення органів місцевого 

самоврядування). Кримінальна відповідальність настає за вчинення злочину, склад яких 

визначається виключно нормами Кримінального кодексу України; 

2) правом порушення справ про адміністративні правопорушення, як і правом розгляду таких 

справ наділене широке коло суб’єктів публічної адміністрації. Правом порушення 

кримінальних справ, наділені виключно органи дізнання і попереднього слідства, визначені 

КПК України, та органи прокуратури, а правом розгляду — виключно суди. Що стосується 

суб’єктів, які встановлюють юридичну відповідальність, то, на відміну від кримінальної 

відповідальності, яка встановлюється виключно Верховною Радою України, адміністративна — 

встановлюється й іншими суб’єктами публічної адміністрації (органами місцевого 

самоврядування); 

3) до кримінальної відповідальності притягуються лише фізичні особи, а до адміністративної — 

як фізичні особи так і юридичні особи; 

4) притягнення особи до адміністративної відповідальності і застосування до неї 

адміністративних санкцій не призводить до таких наслідків, як судимість, що в подальшому 



проявляється в певних обмеженнях її правосуб’єктності (наприклад вільний виїзд за межі 

України); 

5) адміністративна відповідальність реалізується як у позасудовому, так і в судовому порядку, 

кримінальна — тільки в судовому; 

6) притягнення особи до адміністративної відповідальності відбувається в коротші строки та за 

спрощеною процедурою (можливість накладення адміністративного стягнення на місці 

вчинення протиправного діяння, без складання протоколу про адміністративне 

правопорушення — ст. 258 КУпАП). 

Слід також зазначити, що кримінальна відповідальність має пріоритет перед 

відповідальністю адміністративною. У ч. 2 ст. 9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення зазначається, що адміністративна відповідальність за правопорушення, 

передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть відповідно до 

закону кримінальної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність відмежовується від цивільно-правової за такими 

ознаками: 

1) в інституті адміністративної відповідальності діє презумпція невинності, а в цивільній — 

презумпція вини; 

2) метою притягнення до адміністративної відповідальності є виховання особи і запобігання 

вчинення правопорушень в подальшому та іншими особами, цивільної — в першу чергу, 

відшкодування шкоди; 

3) адміністративна відповідальність належить до компетенції органів публічної адміністрації та 

їх посадових осіб, а цивільно-правова — до компетенції судів; 

4) заходами цивільної відповідальності суспільні відносини, як правило, захищаються за 

рахунок майна винного з метою відновити попередній майновий стан потерпілої сторони, а 

заходи адміністративної відповідальності, як і кримінальної, спрямовані також проти особи 

порушника; 

5) нормативні підстави адміністративної та цивільно-правової відповідальності регулюються 

різним законодавством — адміністративним та цивільним. Відмінності за фактичними 

підставами полягають у специфіці конкретних складів адміністративного та цивільного 

проступків — об’єкта протиправного посягання, правових наслідків їх вчинення. 

Об’єктом цивільних протиправних дій є майнові відносини, які захищаються у судовому 

порядку. Об’єкт адміністративних протиправних дій інший — суспільні відносини в сфері 

публічного адміністрування, які захищаються як у судовому, так і у позасудовому порядку 

владою відповідних органів та посадових осіб. 

Адміністративна відповідальність відрізняється від цивільної і наслідками 

протиправного діяння. Якщо для адміністративних правопорушень такий елемент, як 

протиправний наслідок (матеріальна шкода) не завжди є обов’язковим, то склад цивільного 

правопорушення, як правило, його передбачає; 

6) адміністративна відповідальність настає переважно у позасудовому порядку в короткі строки 

або навіть на місці вчинення проступку, натомість цивільно-правова не може мати місця без 

відповідного звернення заінтересованої сторони до суду з позовом. Строки притягнення до 

цивільно-правової відповідальності, на відміну від адміністративної, — до 3 років, вони можуть 

перериватися, подовжуватися, поновлюватися тощо. 

Значна схожість спостерігається між адміністративною та дисциплінарною 

відповідальністю. Вони мають приблизно однакову ступінь суспільної небезпеки. 

Характеризуються такими рисами, як винність, протиправність, караність. 



Свідченням про їх близькість є позиція законодавця, який у ст. 15 КУпАП встановлює, 

що особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за адміністративні 

правопорушення несуть дисциплінарну відповідальність. 

Вона підкріплюється роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення», де 

зазначено, що притягнення посадових осіб і громадян до дисциплінарної відповідальності за 

вчинені ними правопорушення не виключає застосування до них заходів адміністративного 

стягнення за ці самі порушення і не звільняє від обов’язку відшкодувати заподіяну ними шкоду. 

Разом із тим, актуальною потребою є визначення ознак, за якими адміністративна 

відповідальність відрізняється від дисциплінарної, а саме: 

1) головною ознакою, яка обумовлює всі інші відмінності між адміністративною та 

дисциплінарною відповідальністю, є їх різна правова природа. Свій вираз вона знаходить у 

тому, що обов’язок додержуватись правил, за порушення яких передбачена адміністративна 

відповідальність, на відповідних суб’єктів покладається владно. Обов’язок додержуватись 

правил, за порушення яких передбачена дисциплінарна відповідальність, відповідними 

суб’єктами приймається на себе добровільно. 

Так, природа адміністративної відповідальності — публічно-правова. Вона настає при 

порушенні загальнообов’язкових правил, які встановлюються публічною адміністрацією. Такі 

правила є юридичним виразом узагальнень про соціально-корисну поведінку суб’єктів 

суспільних відносин. Вони містяться у законах і діють у межах всієї країни, незалежно від 

територіальних, інституціональних, етнічних, майнових, демографічних, виробничих та інших 

особливостей регіонів і їх населення. За допомогою цих правил здійснюється зміцнення 

законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного 

додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до 

правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. 

А також охорона і захист прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, 

прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку. 

Загальнообов’язкові правила підлягають виконанню усіма суб’єктами, незалежно від 

особистих уявлень про доречність тих чи інших вчинків. Їх порушення передбачає юридичну 

відповідальність (адміністративну відповідальність). 

Природа дисциплінарної відповідальності — цивільно-правова. Вона виникає за умови, 

що сторони уклали трудовий договір і дійшли згоди щодо взаємних прав і обов’язків, які будуть 

добровільно виконуватись. Невід’ємною складовою таких узгоджень є зобов’язання 

дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку (встановлених у межах організації правил 

дисципліни) і нести за її порушення відповідальність. 

Таким чином, у адміністративній та дисциплінарній відповідальності різні за своєю 

сутністю об’єкти посягання. Так, об’єкти посягання адміністративного правопорушення 

характеризуються загальнодержавним масштабом і значенням (конституційний лад, 

встановлений правопорядок, власність, права громадян). А об’єкти посягання дисциплінарного 

правопорушення локалізовані трудовим договором у межах конкретної організаційної 

структури. Загальним об’єктом тут буде дисципліна праці. 

Безпосередніми об’єктами — окремі її елементи. Наприклад, правила використання 

робочого часу, організація трудового процесу на підприємстві, правила використання майна 

власника, правила пропускного режиму, правила надання інформації, правила проходження 

обов’язкового медичного огляду тощо. 



Слід зазначити, що у ряді випадків трудові обов’язки й обов’язки загальні 

(адміністративно-правові) можуть збігатися. Це стосується водіїв, працівників торгівлі тощо.  

У таких випадках, вчинені ними порушення є водночас дисциплінарними і 

адміністративними; 

2) адміністративна відповідальність здійснюється за законодавством про адміністративні 

правопорушення, яке на даний час виступає окремою законодавчою галуззю. Тут дається 

визначення адміністративного правопорушення, описуються конкретні склади, встановлюється 

підвідомчість щодо розгляду справ, докладно регламентуються процесуальні питання тощо. 

Дисциплінарна відповідальність окрему галузь законодавства не утворює. Вона прямо або 

побічно виражається в нормативному матеріалі адміністративного, трудового, виправно-

трудового й інших галузей права. Це, наприклад, Кодекс законів про працю України від 

10 грудня 1971 р. (статті 40, 41, 139, 140, 147); Кримінально-виконавчий кодекс України від 

11 липня 2003 р. (статті 68, 82 інші); закони України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. 

(ст. 19); «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. (статті 17, 18, 19); статути і 

положення про дисципліну (наприклад, «Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» 

від 5 березня 2009 р., «Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України» від 4 вересня 2008 р., «Дисциплінарний статут органів внутрішніх 

справ» від 22 лютого 2006 р.). 

Центральне місце серед перелічених нормативних актів належить Кодексу законів про 

працю. Він слугує орієнтиром для всіх інших актів, які встановлюють дисциплінарну 

відповідальність. 

На відміну від чітко виписаних складів адміністративних правопорушень, склади 

дисциплінарних проступків визначаються у найзагальнішому вигляді. Так, Дисциплінарний 

статут Збройних Сил України визнає дисциплінарним правопорушенням порушення 

військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку. Дисциплінарний статут 

органів внутрішніх справ визнає дисциплінарним проступком невиконання чи неналежне 

виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни; 

3) адміністративна відповідальність відрізняється від дисциплінарної характеристикою 

суб’єкта, який вчинив протиправне діяння. Суб’єктом адміністративного проступку є осудна 

особа, яка досягла 16-річного віку і виконала описаний у законі склад адміністративного 

проступку. Таким чином, головними ознаками суб’єкта адміністративного проступку є вік, 

осудність, винність. А суб’єктом дисциплінарного проступку може бути лише особа, що 

перебуває у трудових відносинах з роботодавцем. Така особа може бути як повнолітньою, так і 

неповнолітньою. Головною ознакою суб’єкта дисциплінарного проступку є перебування у 

трудових відносинах з роботодавцем. Відсутність цієї ознаки виключає визнання особи 

суб’єктом дисциплінарного проступку; 

4) адміністративні проступки відрізняються від дисциплінарних за характеристикою суб’єкта, 

який має право їх розглядати і виносити рішення. Так, суб’єктом розгляду дисциплінарних 

справ є керівник колективу, в якому працює правопорушник. Між ними (керівником і 

порушником дисципліни) обов’язково існують стійкі організаційні зв’язки типу «начальник - 

підлеглий». А суб’єктом розгляду справ про адміністративні правопорушення є носій 

функціональної влади, повноваження якого чітко визначені і зафіксовані у законодавстві. Між 

ним і правопорушником немає стійких організаційних зв’язків. 

Отже, адміністративна відповідальність становить особливий вид юридичної 

відповідальності. Адміністративній відповідальності властивий ряд специфічних рис, які 

відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності. Традиційно правову 



відповідальність пов’язують із застосуванням заходів державного примусу, розглядають її як 

передбачену санкціями правових норм реакцію на правопорушення, як реалізацію, 

застосування і здійснення санкцій. Застосування заходів юридичної відповідальності тягне для 

правопорушника обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого 

характеру, які він зобов’язаний перетерпіти і фактично перетерпіває. Тим самим 

правопорушник «тримає відповідь» перед державою за неправомірну поведінку. 

 

 

 


