
Тема: Правомірна поведінка. Правопорушення 

План 

1.Соціальна поведінка та її види. 

2.Поняття «правомірна поведінка» та її ознаки. 

3.Правопорушення, як протиправна поведінка. Види правопорушень. 

4.Склад правопорушення та його ознаки. 

5.Правові наслідки правомірної та неправомірної поведінки 

 

Тестові завдання пройти за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1DAjzVt0SaPsfvYkvKmaUpsrDDSPdjwaUtnF3cXMF3Ic/edit 
 

1. Соціальна поведінка та її види. 

Одним із вимірів соціальності людини є її поведінка як сукупність видимих вчинків і дій, що 

так чи інакше зачіпають інтереси інших людей, великих та малих соціальних груп та відображають 

рівень засвоєння нею соціальних норм, правил, принципів життєдіяльності в умовах взаємодії з 

оточуючим довкіллям.  

Як суб'єкт соціальних відносин особистість характеризується соціальною активністю, 

здатністю впливати на оточення, змінюючи його і себе. Причому активна діяльність особистості лише 

тоді є продуктивною, коли вона узгоджується з культурними надбаннями суспільства, коли її 

поведінка взаємозв'язана з оточуючими і має соціальний характер. 

Поведінка має соціальний характер і визначається як сукупність певних дій, що викликають 

зміни у оточуючому світі чи у самому суб'єкті. У даному визначенні на першому місці перебуває саме 

суспільна цінність дій суб'єкта. 

Соціальна поведінка — це дії людини стосовно суспільства, інших людей, до оточуючої 

природи і речей. 

Соціальна поведінка — це багатоаспектна категорія, яка включає в себе наступні ознаки:  

 це аспект діяльності чи спілкування, які відображають внутрішній стан людини;  

 це поведінка, що фіксується органами відчуття інших суб'єктів;  

 вона є соціально значущою;  

 вона контролюється волею людини. 

Поведінка людини може регулюватись нормами права або бути поза сферою цього 

регулювання (відносини дружби, заняття музикою тощо). 

Правова поведінка — це соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) свідомо вольового 

характеру, яка є врегульованою нормами права і спричиняє юридичні наслідки. 

Юридично нейтральна поведінка не є правовою. Правова поведінка — форма вияву свободи 

особи. 

Правовій поведінці властиві такі ознаки: 

1)  має соціальне значення як соціально корисна (правомірна поведінка) або як соціально 

шкідлива (правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального 

розвитку; 

2)  має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльності. Дія безпосередньо впливає на 

відносини між суб'єктами. Бездіяльність, як правило, є вербальною (словесною), складається із різних 

висловлень, суджень і оцінок, які виражають внутрішній стан суб'єкта; 

3)  має свідомо вольовий характер, тобто припускає усвідомлення обставин і можливість 

здійснювати волю: спрямовувати свою поведінку і керувати Своїми вчинками; 

4)  регулюється правовими нормами, що містяться в текстах правових актів, які або прямо 

описують умови і ознаки правових вчинків, або передбачають будь-які заходи моделювання правової 

поведінки. Це відрізняє правову поведінку від інших типів соціальної поведінки;  

5) має властивість спричиняти юридичні наслідки, оскільки пов'язана з: 

 а) реалізацією суб'єктом своїх Інтересів (досягнення особистих цілей, задоволення потреб, 

зазнання певних втрат); 

 б) реакцією держави на результати правової поведінки (стимулювання, охорона соціально 

корисних дій або вжиття заходів юридичної відповідальності за соціально шкідливі дії). 

Усе викладене вище дозволяє виділити такі види правової поведінки: 

https://docs.google.com/forms/d/1DAjzVt0SaPsfvYkvKmaUpsrDDSPdjwaUtnF3cXMF3Ic/edit


1. Правомірна поведінка - це суспільно-необхідна, бажана і допустима з точки зору інтересів 

громадянського суспільства поведінка індивідуальних чи колективних суб'єктів, яка полягає в 

дотриманні (виконанні, використанні) норм права, що охороняються і гарантуються державою. 

2. Зловживання правом - це особливий вид правової поведінки, що полягає у використанні 

громадянами своїх прав у недозволені способи, що суперечать призначенню права, внаслідок чого 

завдаються збитки (шкода) окремій особі, суспільству, державі. 

3. Правопорушення - це суспільно небезпечне або шкідливе неправомірне (протиправне) винне 

діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність. 

4. Об'єктивно протиправна поведінка - це протиправне, суспільно шкідливе діяння фізичної або 

юридичної особи, що тягне застосування правовідновлюючих заходів. 

Класифікація правової поведінки: 

1. У залежності від кількості суб'єктів: 

- індивідуальна - поведінка однієї особи (виконання функціональних обов'язків працівником 

міліції); 

- колективна - поведінка групи осіб (злочин вважається вчиненим за попередньою змовою 

групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до 

початку злочину, домовились про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК України)). 

2. У відповідності до вимог норм права: 

- правомірна - застосування працівником міліції спеціальних засобів для припинення масових 

безпорядків; 

- неправомірна - застосування працівником міліції вогнепальної зброї при значному скупченні 

людей. 

3. У залежності від характеру діяльності: 

- дія - крадіжка; 

- бездіяльність - ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

 

2. Поняття «правомірна поведінка» та її ознаки. 

Правомірна поведінка - суспільно корисна поведінка суб'єкта права (дія чи бездіяльність), яка 

відповідає приписам юридичних норм і охороняється державою. Більшість громадян і юридичних осіб 

діють у правовій сфері правомірно (правослухняно). Завдяки правомірній поведінці право функціонує, 

поза нею воно мертве. Правомірна поведінка виступає як загальна форма реалізації суб'єктивних прав 

і юридичних обов'язків. Вид і міра правомірної поведінки встановлені диспозиціями норм права. 

Шляхом правомірної поведінки відбувається управління суспільством, здійснюється його 

життєдіяльність. 

Ознаки правомірної поведінки: 

1) є суспільно корисною (необхідною і бажаною) соціальною поведінкою - забезпечує 

організованість і гармонійність громадського життя, стійкий правопорядок; служить найважливішим 

чинником вирішення завдань і функцій держави й суспільства; задоволення інтересів суб'єктів права; 

2) не суперечить нормам і принципам права, що містяться в нормативних договорах, правових 

звичаях, судових прецедентах та інших джерелах (формах) права; не порушує заборон - як тих, що 

містяться у законах і підзаконних актах, так тих, що склалися в суспільстві; 

3) є свідомо вольовою, оскільки виражається в усвідомленій добровільній мотивації 

правомірних діянь для досягнення поставлених цілей; 

4) зовні виражається у дії чи бездіяльності, здійснюється у формах реалізації права - 

дотриманні, виконанні, використанні (громадянами), правозастосуванні (посадовими особами); 

5) складається з елементів - правомірних вчинків, тобто юридично значущих діянь 

(бездіяльностей), які, залежно від диспозиції правової норми, можна поділити на типи: зобов'язальні, 

заборонні, дозволяючі; 

6) спричиняє юридичні наслідки, оскільки виявляється в юридичних фактах 

(правовстановлювальних, правозмінювальних, правоприпиняючих), що є передумовами 

правовідносин; 

7) охороняється державою за допомогою дозвільних, зобов'язальних та охоронних норм, 

стимулюється за допомогою рекомендаційних та заохочувальних норм. 

Склад правомірної поведінки: суб'єкт (суб'єкти права - фізичні і юридичні особи, що визнані 

дієздатними і деліктоздатними); суб'єктивна сторона (мотиви дії чи бездіяльності суб'єкта права; 



внутрішнє, психічне, ставлення до норм права і власного вчинку); об'єкт (матеріальні і нематеріальні 

блага, суспільні відносини); об'єктивна сторона (дія чи бездіяльність; їх корисні результати; 

причинний зв'язок між діяннями та їх наслідками). 

Мотиви правомірної поведінки особи (суб'єктивна сторона) - спонукальні причини дії 

(бездіяльності), докази на користь саме такої дії. Вони є різними:  

1) переконаність у справедливості і корисності приписів правових норм;  

2) відповідальність перед суспільством і державою за вчинки;  

3) розуміння громадянського обов'язку;  

4) егоїстичний особистий інтерес;  

5) додержання звичних дій;  

6) прагнення робити як усі (конформізм);  

7) острах відповідальності та ін. Провідне місце в мотивах поведінки людей посідають потреби 

й інтереси. 

Види правомірної поведінки за мотивами (за суб'єктивною стороною - залежно від 

психічного ставлення особи до своїх вчинків): 

1) активна (принципова) - цілеспрямована діяльність громадян, посадових осіб щодо реалізації 

своїх прав, обов'язків, компетенції в межах правових норм, яка пов'язана з додатковими витратами 

часу, енергії, а іноді й матеріальних засобів; її мотивом є переконаність чинити правомірно; 

2) звична - вид законослухняної поведінки, що виражається в повсякденній службовій, 

побутовій та іншій діяльності людини, яка відповідає приписам правових норм, стала звичкою і не 

потребує додаткових витрат і зусиль; 

3) конформістська (від лат. - подібний) - вид пасивно-пристосувальної поведінки, яка не 

відрізняється від поведінки інших (принцип: "роби так, як роблять інші"), підпорядковується груповим 

стандартам і вимогам (колег по роботі, керівництва, неформального лідера, родичів та ін.), піддається 

психологічному тиску і маніпуляціям. Конформісти - це особи, які не сформувалися як особистості, у 

чомусь позбавлені індивідуальності, легко піддаються "синдрому юрби" чи наказу (прикладу 

поведінки) керівника; 

4) маргінальна (від лат. - прикордонний, проміжний) - вид "проміжної" (балансуючої) поведінки 

між правомірним і протиправним станами особи, що виражається в готовності до протиправних дій у 

разі послаблення нагляду за її поведінкою, але не стає антисоціальною, не призводить до 

правопорушення через страх юридичної відповідальності (наприклад, пасажир оплатив проїзд у 

тролейбусі лише тому, що зайшов контролер). Види правомірної поведінки за ступенем активності (за 

об'єктивною стороною): дія (своєчасне подання декларації про доходи); бездіяльність (відмова 

обвинувачуваного давати показання). Право не регулює бездіяльність. Бездіяльність - це специфічний 

вчинок, а саме: відсутність поведінки, передбаченої нормативно-правовими актами, нормативними 

договорами та іншими джерелами (формами) права. 

Види правомірної поведінки за ступенем виявлення свідомості і волі:  

добровільна (явка з повинною до суду);  

змушена (доставка до суду під конвоєм). 

Види правомірної поведінки залежно від ступеня соціальної значущості:  

1) соціально належна (захист батьківщини, виконання трудових обов'язків, додержання правил 

дорожнього руху та ін.) - закріплюється в імперативних нормах як обов'язок та забезпечується, крім 

інших способів, державним примусом;  

2) соціально бажана (участь у виборах, оскарження неправомірних дій посадових осіб, 

укладання шлюбу) - закріплюється в диспозитивних нормах як права суб'єкта, реалізується відповідно 

до його волі (інтересу) і забезпечується державою;  

3) соціально допустима (розлучення, страйк, участь в організаціях "за інтересами", 

відправлення культових обрядів релігійними об'єднаннями та ін.) - закріплюється в диспозитивних 

нормах, реалізується відповідно до волі (інтересів) суб'єкта; проте держава не зацікавлена в поширенні 

такої поведінки, хоч і забезпечує можливість її здійснення. 

 

3.Правопорушення, як протиправна поведінка. Види правопорушень. 

Правопорушення - це протиправне, винне, соціально шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) 

деліктоздатної особи, що зумовлює юридично визначені негативні наслідки для правопорушника. 

Ознаки правопорушень: 



1) за своїм соціальним значенням протиправна поведінка (правопорушення) соціально 

шкідлива, тобто спричиняє чи може спричинити шкоду нормальним суспільним відносинам, правам, 

свободам, законним інтересам суб'єктів. Ця шкода може бути різною залежно від наслідків 

протиправного діяння, його соціальної оцінки (матеріальною і моральною, значною і незначною); 

2) за психологічними ознаками правопорушення як вчинок завжди має свідомо-вольовий 

характер, тобто здійснюється під контролем волі і свідомості суб'єкта. Правопорушенням є лише те 

діяння, яке вчиняється як результат прояву усвідомленої волі особи і вчинене з її вини (душевнохворий 

не усвідомлює наслідків); 

3) юридична ознака правопорушення полягає в його протиправності. Поведінка суперечить 

приписам правових норм. Держава в законі фіксує ознаки правопорушення. Критерієм правомірності 

дій має бути право як втілення справедливості, тому саме з позицій гарантованих конституцією прав і 

свобод людини повинні розцінюватися державою ознаки протиправності діянь. В умовах 

недемократичного режиму державна влада може свавільно, самостійно і за своїми уподобаннями, 

ігноруючи правовий критерій, визначати формально-юридичні критерії протиправності і міру 

відповідальності за правопорушення; 

4) з погляду юридичних наслідків правопорушення як юридичний факт породжує охоронні 

правовідносини, в межах яких реалізуються заходи відповідальності за вчинене правопорушення. Для 

суб'єкта правопорушення юридичні наслідки завжди будуть негативними (втрата благ); 

5) зовнішня (об'єктивна) характеристика правопорушення полягає в тому, що воно завжди є 

діянням суб 'єкта (дія чи бездіяльність), яке з юридичного погляду виражається: 1) у невиконанні 

суб'єктом своїх обов'язків, що випливають з договору чи закону; 2) у недотриманні заборон, 

установлених правовими нормами; 3) у зловживанні суб'єкта своїми правами, створенні будь-яких 

перепон для використання своїх прав іншими суб'єктами (наприклад, правомочностей власника 

стосовно володіння, користування, розпорядження своїм майном) тощо. Різноманітні наміри, думки з 

приводу вчинення правопорушень не є правопорушеннями і вважаються юридично нейтральними, 

поки вони не проявилися як конкретні протиправні вчинки (діяння) суб'єктів; 

6) контролюючі можливості держави полягають у тому, що вона може притягнути до 

юридичної відповідальності за правопорушення з метою поновлення порушених прав суб'єктів з 

наступним покаранням правопорушника. Слід враховувати, що правопорушення можливе лише тоді, 

коли воно вчинене деліктоздатним суб'єктом, тобто суб'єктом, здатним згідно із законом самостійно 

нести юридичну відповідальність за власні винні протиправні діяння. 

Таким чином, протиправна поведінка може бути визнана правопорушенням, якщо вона є: 

діянням (дія чи бездіяльність); протиправною; винною; соціально шкідливою (небезпечною); караною. 

Види правопорушень 

Злочини (суспільно небезпечні, кримінально карані діяння). Юридичним вираженням особливої 

суспільної небезпеки злочинів є їх заборона кримінальним законом і застосування за їх вчинення 

кримінального покарання. У кримінальному законодавстві наведено вичерпний перелік злочинів. 

Злочинами визнаються лише ті діяння, що порушують заборони, встановлені Кримінальним кодексом. 

Провини (проступки, вчинки) - правопорушення не настільки небезпечні, відповідальність за 

які передбачена іншими галузями законодавства. 

Адміністративні провини - правопорушення, які посягають на суспільні відносини, пов'язані зі 

здійсненням державного управління; на громадський або державний порядок; регулюються нормами 

адміністративного, фінансового, аграрного та інших галузей права. 

Дисциплінарні провини - у сфері трудових, службових відносин, шкодять порядку діяльності 

трудових колективів, порушують трудову дисципліну та ін. 

Цивільно-правові провини - здійснюються у сфері майнових і певних немайнових відносин 

(наприклад майнові збитки потерпілої сторони). На відміну від злочинів - не мають вичерпного 

переліку у законодавстві, а їх юридичні наслідки охоплюють значною мірою правовідновлюючі 

заходи. 

Основні причини правопорушень у сучасному суспільстві: 

1) чинники суб'єктивного характеру - низький рівень правосвідомості і правової культури, 

правовий нігілізм, деформації у ціннісних орієнтаціях людей; 

2) конкретні протиріччя, які існують у суспільстві; 

3) недоліки у правовому регулюванні, неефективна діяльність правоохоронних органів тощо. 

4.Склад правопорушення та його ознаки. 



Склад правопорушення - це сукупність передбачених у законі ознак, за наявності яких діяння 

визнається правопорушенням. Склад правопорушення - це його модель, закріплена законодавчо 

стосовно кожного виду правопорушень. 

Елементи складу правопорушення: 

1) Об'єкт правопорушення - це ті суспільні відносини та цінності, які охороняються правом і 

на які дане правопорушення посягає. Це обов'язково суспільні відносини, які охороняються правом, а 

не конкретні речі. Наприклад: крадіжка особистого майна громадянина - автомобіля. Об'єктом цього 

правопорушення є відносини, пов'язані зі здійсненням права на власність громадянина на автомобіль, 

а сам автомобіль розглядається як предмет правопорушення. Безпосередніми об'єктами є честь, 

гідність, здоров'я людини та ін. 

Загальний об'єкт — це ті суспільні відносини, які охороняються правом і яким правопорушення 

завдає шкоди. 

Родовий (видовий) об'єкт правопорушення — це певне коло однорідних відносини, яким 

завдається шкода (напр.: злочини проти життя та здоров'я, свободи і гідності особи). 

Безпосередній об'єкт — це конкретні суспільні відносини, проти яких спрямоване одне або 

кілька правопорушень (напр.: життя, здоров'я, честь, майно тощо). 

2) Суб'єкт правопорушення — це деліктоспроможна особа, яка скоїла правопорушення. Нею 

може бути: 

а) індивідуальний суб'єкт — фізична особа, що є осудною та досягла певного віку. Фізичних 

осіб поділяють на громадян, осіб без громадянства, іноземних громадян. Розглядають також приватну 

особу, службову особу, спеціальний суб'єкт. Осудність фізичної особи характеризується тим, що вона 

розуміє характер своїх дій і може керувати ними; 

б) колективний суб'єкт правопорушення, ним може бути юридична особа, державний орган, 

громадська організація тощо, дії кожного з яких пов'язані з колективним винесенням рішень. 

Необхідною умовою визнання особи суб'єктом правопорушення є наявність у неї 

деліктоздатності, тобто закріпленої у законі здатності нести юридичну відповідальність за вчинене 

правопорушення. Так, повністю неделіктоздатними є душевнохворі особи, частково - неповнолітні та 

ін. Рівень деліктоздатності залежить від віку особи, стану її фізичного та психічного здоров'я, посади 

та інших обставин. Наприклад, суб'єктом злочину згідно зі ст. 22 КК визнається фізична осудна особа, 

яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до кримінального законодавства може наставати 

кримінальна відповідальність. 

Суб'єктами ряду видів правопорушень можуть бути не лише фізичні особи (люди), а й державні 

та громадські органи, організації, але вони не можуть бути суб'єктами злочинів. Деліктоздатність 

юридичних осіб виникає з моменту їх створення (офіційної реєстрації). 

3) Об'єктивна сторона правопорушення - це зовнішнє вираження протиправного діяння, те, 

як воно виявилося у реальній дійсності. Об'єктивно правопорушення може здійснюватися як в 

активній поведінці суб'єкта (вчинення заборонених правом дій), так і в пасивній поведінці суб'єкта 

(невиконання правових обов'язків). 

Елементи об'єктивної сторони правопорушення: місце, час, спосіб вчинення, оточення, а також 

причинний зв'язок між вчиненим діянням і шкідливими наслідками - результатом цього діяння (їх 

настання або загроза настання). 

Ознаки об'єктивної сторони правопорушення: 

— діяння(у вигляді дії чи бездіяльності); 

— протиправність (формальний аспект); 

— наслідки діяння (змістовний аспект); 

— причинний зв'язок між діянням та наслідками, які воно спричиняє; 

— місце, час, спосіб, засоби, обставини та ситуація скоєння правопорушення. 

4) Суб'єктивна сторона правопорушення - це внутрішнє, психологічне ставлення суб'єкта до 

вчиненого протиправного діяння та його наслідків. Правопорушенням визнається лише діяння особи, 

яка здатна усвідомлювати значення свого вчинку і керувати ним, тому відсутність такої властивості 

робить її неделіктоздатною. Здатність особи усвідомлювати значення свого вчинку (інтелектуальний 

аспект) і керувати ним (вольовий аспект) - необхідна умова оцінки вини, яка залежно від конкретного 

поєднання цих характеристик може бути у двох формах: умислу й необережності.  

Ознаками суб'єктивної сторони є вина, мотив і мета.  



1) Головним критерієм є вина, під якою розуміють психічне ставлення особи до скоєного. Вина 

виражається у формі умислу чи необережності: 

Умисел:  Необережність:  

прямий — усвідомлення особою 

протиправності своєї поведінки, 

передбачення настання небезпечних 

наслідків та бажання настання шкідливих 

або небезпечних наслідків (наприклад, 

вбивство на замовлення). 

непрямий — усвідомлення 

протиправності своєї поведінки, 

передбачення настання небезпечних 

наслідків але байдужне ставлення до 

настання можливих негативних наслідків 

(терористичний акт — вчинення вибуху з 

метою залякування населення).  

протиправна самовпевненість - 

усвідомлення протиправності свого 

діяння і легковажний розрахунок на 

можливість запобігання негативним наслідкам 

(порушення правил дорожнього руху особою, 

що керує транспортним засобом, що заподіяло 

смерть потерпілому). 

протиправна недбалість — 

усвідомлення протиправності своєї поведінки 

та небажання настання негативних наслідків, 

які можна і треба було передбачити (службова 

недбалість, що завдала істотну шкоду 

охоронюваним правам та інтересам особи). 

2) Мета — це уява особи, котра скоїла правопорушення, щодо бажаного результату, до якого 

вона прагне. 

3) Мотив — це внутрішні процеси, що відображаються у свідомості особи та спонукають її до 

скоєння правопорушення. 

Мотив близько наближається до провини, але це не тотожні категорії. Він впливає на свідомість 

людини, зумовлює характер її дій, формує спрямованість волі, визначає зміст провини. 

Мотив і мета близькі за значенням. Якщо мотив показує, якими факторами керується особа, 

скоюючи правопорушення, то мета визначає спрямованість діяння правопорушника, його найближчий 

результат, тобто те, до чого правопорушник прагне, чого хоче досягти. 

Отже, юридичний склад правопорушення — це система ознак правопорушення, необхідних та 

достатніх для застосування до правопорушника заходів юридичної відповідальності. 

 

5.Правові наслідки правомірної та неправомірної поведінки 

Проблема причин правопорушень виявилась, на жаль, у радянській юридичній літературі 

глибоко ідеологізованою і заплутаною. Цьому відповідно сприяла і складність самої проблеми. 

Як вже відзначалось, правопорушення як соціальне явище тісно пов'язане з об'єктивними та 

суб'єктивними причинами й умовами суспільного життя, торкається його найрізноманітніших сфер, 

обумовлених різноманітними процесами. Воно відрізняється високим динамізмом не тільки в межах 

відповідної держави, а й у межах відповідного регіону. Тому було б неправильно виділяти якийсь 

конкретний перелік причин, що породжують це явище. 

До того ж необхідно розрізняти причини конкретного, індивідуального правопорушення; 

причини певного виду правопорушень; причини правопорушень як масового явища. 

Теорія держави і права, будучи наукою методологічною, займається дослідженням причин 

правопорушень у цілому. 

Під причинами правопорушень розуміють комплекс явищ об’єктивного й суб’єктивного характеру, 

що здатні детермінувати протиправну поведінку суб’єктів права. 

В юридичній літературі й сьогодні йдуть суперечки про соціальні та біологічні причини 

правопорушень, про сучасний розвиток антропологічної школи на генетичному рівні. На нашу думку, 

протиставлення їх недопустиме. 

Поведінка людини залежить як від соціальних, так і від біологічних факторів. Причому, 

пріоритет повинен бути за соціальними факторами через те, що особа формується й діє у відповідному 

соціальному середовищі і її вчинки залежать не стільки від фізіологічних особливостей і стану 

організму, скільки від міжособистісних відносин різного рівня і суспільства в цілому. 

Основна причина протиправної поведінки людини пов'язана з різноманітними протиріччями, 

що впливають на дестабілізацію нормального функціонування соціального середовища й індивіда. 

Загострення цих протиріч спричиняє зростання правопорушень. Підтвердженням цього служать 

інерційні рушійні тенденції в економічній, політичній та інших сферах нашого життя. Причому 

протиріччя, що виникають у сфері економіки, є наріжним каменем, детонатором усіх інших протиріч. 



Причини правопорушень не слід ототожнювати з умовами їх скоєння. Причина правопорушень 

знаходиться в закономірному, необхідному зв'язку з наслідками, завжди викликає їх. Умови ж (у 

комплексі з іншими обставинами) лише сприяють формуванню наслідків (посилюючи чи послаблюючи 

дії причин), не викликаючи їх із необхідністю. 

Так, у зв'язку зі змінами відносин власності в сучасній Українській державі створені такі умови і 

такий характер розподілу праці, оцінки і розподіл її результатів, які породжують соціальну і моральну 

нерівність людей, що викликає природне незадоволення однієї частини населення і намагання іншої 

частини населення збагатитися усіма законними, а в ряді випадків і незаконними засобами. 

Цей процес супроводжується: недосконалістю нормативно-правових актів, які приймаються; 

нігілізмом, низькою правовою культурою; недостатньо ефективною роботою правоохоронних органів; 

кризою моральних цінностей; алкоголізмом і наркоманією та іншими обставинами. 

Все це обумовлює зростання численних корисливих злочинів, активізацію тіньової економіки, 

організованої злочинності. 

Проте ніякі зовнішні обставини не можуть призвести до правопорушення, поки вони не стали 

рушійним мотивом. На підставі об'єктивних причин і умов формуються суб'єктивні причини й умови 

правопорушень із відповідними елементами соціальної психології, які отримали прояв у викривлених 

потребах та інтересах. Власне, вони виконують вирішальну роль при виборі правомірної чи 

неправомірної поведінки особи. 

Отже, до суб'єктивних причин правопорушень відносять низький рівень правосвідомості і 

правової культури людей, асоціальні мотиви й цілі, потреби й інтереси окремих осіб. Суб'єктивними 

умовами, що сприяють вчиненню правопорушень звичайно вважають демографічні й соціально-

психологічні особливості, які прямо не спричиняють правопорушення. Це, наприклад, темперамент, 

стать, вік, риси характеру, наявність психологічних відхилень, різні фізичні недоліки та ін. 

Об'єктивними причинами правопорушень виступають конкретні суперечності її суспільстві: 

економіці, політиці, соціальній і духовній сферах життєдіяльності людей. Наприклад, відставання 

свідомості окремих груп людей від їх суспільного буття, економічні і політичні кризи та ін. 

До об'єктивних умов, що сприяють вчиненню правопорушень належать недоліки 

організаційного і технічного порядку, які підтримують і оживляють дію об'єктивних і суб'єктивних 

причин. 

Основні напрями боротьби з правопорушеннями зумовлюються характером причин і умов, які 

породжують ці явища. 

Правоохоронні органи нашої держави ведуть активну, послідовну боротьбу з 

правопорушеннями, проте вони неспроможні самі значно знизити масштаби їх поширення в 

суспільстві. Для цього необхідно проведення комплексу економічних, соціально-політичних, 

організаційних заходів, які будуть спрямовані на зміцнення економічної системи, підвищення 

матеріального добробуту, свідомості, інформованості й культури громадян, наведення порядку і 

стабільності в розвитку суспільних відносин. 

Велика роль відводиться правовому вихованню. Громадяни повинні бути інформовані щодо 

правових вимог, які пред'являються до них державою. Адже інколи порушення правових приписів 

пов'язане не з антисоціальним ставленням особи, а з незнанням змісту правових актів. Для усунення 

деяких правопорушень важливим є проведення медичних заходів проти алкоголізму, наркоманії. 

Необхідно підвищити результативність діяльності самих правоохоронних органів, поліпшити 

їх кадровий склад, матеріально-технічне забезпечення тощо. 
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