
Тема 4.13 Правомірна поведінка. Правопорушення 
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Тема: Склад правопорушення 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо основних ознак, причин, видів правопорушення;

 визначення елементів складу правопорушення та їх 

характеристики. 

План 

1. Ознаки правопорушень. 

2. Суб ’єкт правопорушення. 

3. Суб’єктивна сторона правопорушення. 

4. Об ’єкт правопорушення. 

5. Об ’єктивна сторона правопорушення. 

6. Види правопорушень. 

Ключові поняття та категорії: правопорушення, склад правопорушення, об’єкт, об’єктивна 

сторона, діяння, наслідки, необхідний причинний зв’язок, суб’єкт правопорушення, фізична особа, 

юридична особа, деліктоздатність, осудність, суб’єктивна сторона правопорушення, вина, умисел, 

необережність, мотив, мета, проступки. 

Реферати 

1. Суспільні фактори, що впливають на стан правової поведінки. 

2. Причини та умови вчинення правопорушень. 

3. Механізм здійснення правової поведінки 

4. Фактори, що впливають на деліктоздатність фізичних та юридичних осіб. 

5. Міжнародне правопорушення: історико-правовий аспект. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Як співвідносяться терміни «порушення права» та «правопорушення»? 

2. Чи можна вважати правопорушенням думки, почуття, переконання, погляди, які не 

співпадають із змістом джерел права? 

3. Чи можуть вважатися протиправні діяння правопорушенням, якщо вони не передбачені 

нормативно-правовим приписом? 

4. Чим характеризується суб’єктивна сторона правопорушення? 

5. Як поділяють вину залежно від інтелектуального та вольового змісту психічного ставлення 

особи? 

6. Як співвідноситься мотив і мета скоєного правопорушення? 

7. Визначте чи є правопорушеннями такі вчинки: 

а) пропуски студентом семінарських занять; 

б) проїзд у міському транспорті без білета; 

в) поставка продукції з порушенням строку, обумовленого договором; 

г) порушення Регламенту Верховної Ради України; 

д) відмова вітатися із сусідом. 

8. Які є види правопорушень? Вкажіть мету та критерії їх класифікації. 

9. Визначте до якого виду належать такі правопорушення: 

а) порушення правил протипожежної безпеки; 

б) не вихід на роботу без поважних причин; 

в) не сплата за поставлену продукцію; 

г) умисне руйнування пам’яток історії. 

10. Які основні відмінності між злочином та проступком ? 

11. Що обумовлює здійснення правопорушень? Назвіть основні причини правопорушень в 

Україні. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Висвітлюючи перше питання, студент повинен визначити поняття 

правопорушення як винне, протиправне, суспільно небезпечне чи суспільно шкідливе діяння (дія чи 

бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, що тягне юридичну відповідальність. Визначення 

правопорушення вказує на такі його ознаки: має протиправний, неправомірний характер, має суспільно 



шкідливий (наприклад, прогул,) або суспільно небезпечний (посягання на життя людини) характер, 

виражається в поведінці - протиправній дії (крадіжка, розбій, наклеп, образа) або бездіяльності 

(недбалість, прогул, залишення особи в безпомічному стані), має свідомо вольовий характер, є винним 

та каранним. Необхідно охарактеризувати всі ці ознаки. 

До другого питання. Юридично значущі ознаки правопорушення 

узагальнюються в конструкції «юридичний склад правопорушення». Слід з’ясувати, що юридичний 

склад правопорушення- це система ознак правопорушення, необхідних і достатніх для застосування 

заходів юридичної відповідальності. Суб’єкт правопорушення- це деліктоспроможна особа, яка скоїла 

правопорушення. Нею може бутиіндивідуальний суб’єкт або олективний суб’єкт. Розкриваючи питання, 

потрібно звернути увагу, що юридичними властивостями суб’єкту правопорушення є: правоздатність, 

дієздатність, деліктоздатність, яка визначається досягненням особою певного, прямо визначеного в 

нормах права віку юридичної відповідальності, та станом осудності, що є здатністю особи 

усвідомлювати свої дії в момент скоєння правопорушення та керувати ними. 

До третього питання. Щодо суб’єктивної сторони, то її потрібно визначити як сукупність ознак, 

що характеризують психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння і його 

негативних наслідків. Необхідно визначити ознаки (елементи) суб’єктивної сторони якими є вина, 

мотив і мета. Головним критерієм є вина, під якою розуміють психічне ставлення особи до скоєного. 

Виділяють дві форми вини- намір (умисел) і необережність. Залежно від вольового критерію намір 

може бути прямим і непрямим. Прямий намір (умисел) має місце, коли особа усвідомлює суспільну 

небезпеку свого діяння, передбачає та бажає настання наслідків свого діяння. Непрямий намір (умисел) 

має місце, коли особа усвідомлює суспільну небезпеку свого діяння, передбачає та свідомо допускає 

настання наслідків свого діяння. 

Необережність теж має дві форми - злочинна (протиправна) самовпевненість і злочинна 

(протиправна) недбалість. Злочинна (протиправна) самовпевненість має місце, коли особа передбачає 

наслідки свого діяння, але легковажно розраховує на запобігання цих наслідків. Злочинна 

(протиправна) недбалість має місце, коли особа не передбачає негативних наслідків, але могла і 

повинна була передбачити. Разом з тим, слід зазначити, що факультативними елементами суб’єктивної 

сторони правопорушення є мотив і мета, які враховуються при кваліфікації правопорушення, при 

визначенні міри покарання у разі, якщо цього прямо вимагає норма права. 

До четвертого питання. Студентам потрібно знати, що об’єкт правопорушення- це певні блага 

чи соціальні цінності, на які посягає правопорушення (наприклад, матеріальні та духовні цінності, 

честь, гідність, життя, здоров’я людини, власність, державна безпека, що захищаються нормами права, 

тощо). В юридичній літературі розглядають загальний, родовий (видовий) і безпосередній об’єкт. 

Потрібно дати їх характеристику. Разом з тим, потрібно зазначити, що у деяких правопорушеннях 

виділяють предмет правопорушення, тобто матеріальне благо, з приводу якого здійснюється 

правопорушення. 

До п ’ятого питання. Відповідь розпочати з визначення об’єктивна сторона правопорушення - це 

сукупність зовнішніх ознак, що його характеризують. Розкриваючи це питання потрібно 

охарактеризувати всі елементи об’єктивної сторони правопорушення: діяння (у вигляді дії чи 

бездіяльності); протиправність (формальний аспект); наслідки діяння (змістовий аспект); причинний 

зв’язок між діянням і наслідками, які воно спричиняє; місце, час, спосіб, засоби, обставини та ситуація 

скоєння правопорушення. Потрібно звернути увагу на те, що усі ці ознаки - складові частини 

об’єктивної сторони складу правопорушення. Але одні з них мають досить важливе значення і прямо 

передбачаються законом, інші враховуються як додаткові в ході провадження справи. 

До шостого питання. Насамперед, необхідно зрозуміти, що за своєю юридичної природою 

правопорушення - це поняття однорідні, однак прояви їх у суспільному житті надзвичайно різноманітні, 

оскільки це складні юридичні факти, що мають кілька ознак (сторін). У зв’язку з цим особливого 

значення набуває класифікація правопорушень. Студентам потрібно провести класифікацію 

правопорушень. При розгляді видів правопорушення особливу увагу необхідно звернути на критерії за 

яким відрізняється злочин від проступку та їх класифікації. 
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