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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед важливих завдань, які сьогодні стоять перед 

суспільством і державою, можна виділити такі: активна й ефективна протидія 

адміністративним проступкам; вдосконалення системи органів 

адміністративної юрисдикції та створення умов для їх ефективної діяльності; 

підвищення регулюючої ролі національного адміністративно-деліктного 

законодавства в даній сфері. 

Вирішити поставлені завдання можливо, якщо в правотворчій і 

правозастосовній діяльності будуть використовуватися досягнення сучасної 

юридичної науки і науково-практичні рекомендації щодо попередження, 

припинення і виявлення адміністративних проступків та їх кваліфікації. 

Зазначене обґрунтовує необхідність постійного і всебічного дослідження 

проблем вчення про адміністративний проступок, зокрема способу вчинення 

протиправного діяння як ознаки об’єктивної сторони адміністративного 

проступку.  

Слід підкреслити, що, на відміну від кримінального права, термін «спосіб 

вчинення адміністративного проступку» ще не зайняв гідного місця в 

понятійному апараті адміністративного права, а тому не отримав чіткого 

змістовного наповнення в теорії адміністративного права. Чинне законодавство 

у формулюванні статей Особливої частини Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) не завжди чітко визначає 

спосіб вчинення адміністративного проступку, що призводить до помилок у 

діяльності органів адміністративної юрисдикції під час кваліфікації діяння та 

накладенні адміністративного стягнення на порушника.  

Дослідження способу вчинення адміністративного проступку, з одного боку, 

допомагає вирішити теоретичні проблеми (визначити зміст способу вчинення 

адміністративного проступку, встановити об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що 

його характеризують, визначити місце способу в системі ознак складу 

адміністративного проступку тощо), а, з іншого, – сприяє вирішенню проблем у 

правотворчій та правозастосовній сферах, які стосуються закріплення способу в 

статтях Особливої частини КУпАП та кваліфікації протиправних діянь за цією 

ознакою.  

Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної 

проблематики є праці вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, які стосуються 

загальних питань визначення складу правопорушення і складу 

адміністративного проступку: Д. Бахраха, Ю. Битяка, М. Віхляєва, Є. Додіна, 

Н. Іванчука, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, 

Д. Липинського, Д. Лук’янця, А. Манжули, О. Миколенка, Н. Онищенка, 

А. Осауленка, В. Сердюка, О. Соколовської, А. Турчина, С. Фетісової, 

Ю. Чаплинської та ін. У роботі також використовувались праці представників 

кримінального права і криміналістики, які присвячені способу вчинення 

злочину: М. Атальянца, М. Коржанського, В. Кудрявцева, Н. Кузнєцової, 

В. Малініна, М. Михайлова, В. Павлова, М. Шкелє, Б. Яцеленка та ін. Водночас 

питання способу вчинення адміністративного проступку у наукових 
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дослідженнях окремо не аналізувалися. Вказані обставини й зумовили обрання 

зазначеної теми. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова на 2012–2016 рр. з теми «Механізми 

публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин в 

адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах» 

(номер державної реєстрації 0112U002484). Тема дисертації відповідає 

Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 2011–2015 рр., 

затвердженим постановою Загальних зборів НАПрН України від 24 вересня 

2010 р., та безпосередньо пов’язана з урядовою програмою реформування 

системи органів адміністративної юрисдикції – Концепцією реалізації 

державної політики у сфері профілактики правопорушень, реалізація якої була 

розрахована на період до 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наявних 

наукових та нормативних джерел визначити зміст поняття «спосіб вчинення 

адміністративного проступку», дослідити особливості його правового 

закріплення в чинному адміністративно-деліктному законодавстві та 

особливості кваліфікації адміністративних проступків за способом їх вчинення, 

окреслити проблеми, які існують у зазначених сферах, та сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення теорії адміністративного права і положень 

чинного адміністративно-деліктного законодавства в досліджуваній сфері. 

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач:  

– встановити сучасний стан наукових досліджень у теорії права щодо 

способу вчинення правопорушення та виявити зв’язок теорії права й 

адміністративного права з питань визначення його поняття і місця в системі 

елементів і ознак складу правопорушення; 

– розкрити рівень наукових досліджень у кримінальному праві і 

криміналістиці щодо способу вчинення протиправного діяння та виявити 

позитивний і негативний вплив зазначених наук на вчення про 

адміністративний проступок; 

– окреслити загальні тенденції розвитку наукової думки щодо способу 

вчинення адміністративного проступку в доктрині адміністративного права; 

– розкрити поняття та ознаки способу вчинення адміністративного 

проступку як невід’ємної частини протиправного діяння;  

– виділити критерії класифікації способу вчинення адміністративного 

проступку, які представлені в спеціальній літературі, та з’ясувати теоретичне і 

практичне значення таких класифікацій; 

– розкрити місце способу вчинення протиправного діяння в системі 

елементів та ознак складу адміністративного проступку; 

– окреслити сучасний стан правового закріплення способу вчинення 

адміністративного проступку в адміністративно-деліктному законодавстві;  

– розкрити зміст поняття «функції способу вчинення адміністративного 

проступку» та визначити зміст кожної з виділених функцій. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних проступків.  

Предмет дослідження – спосіб вчинення протиправного діяння як ознака 

об’єктивної сторони адміністративного проступку. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правовий тощо). Діалектичний метод використано в процесі 

розгляду становлення й розвитку наукової думки щодо способу вчинення 

протиправного діяння (розділ 3). Формально-юридичний метод застосовано під 

час аналізу норм законодавства, які закріплюють спосіб у диспозиціях статей 

Особливої частини КУпАП (підрозділ 3.1). За допомогою історичного методу 

здійснено характеристику історичного розвитку наукової думки стосовно 

способу вчинення адміністративного проступку (підрозділ 1.3). Логіко-

семантичний метод використано для дослідження значень дефініцій 

адміністративного права, які в сукупності допомагають розкрити сутність 

способу вчинення адміністративного проступку (розділ 2). Метод системного 

аналізу дав змогу виявити структурні зв’язки між способом вчинення 

адміністративного проступку та іншими ознаками складу адміністративного 

проступку (підрозділи 2.3, 3.1). Порівняльно-правовий метод застосовано в 

процесі дослідження вітчизняного, зарубіжного законодавства і положень 

правової доктрини (підрозділи 2.2, 3.1). 

Нормативну основу роботи склали чинне та раніше діюче вітчизняне 

адміністративне законодавство, перспективне законодавство. 

Емпіричну основу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною судовою адміністрацією України щодо розгляду судами справ про 

адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до 

адміністративної відповідальності за 2011 та 2015 рр., статистичні дані щодо 

розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення за 2013 р. 

Бориспільським міськрайонним судом Київської області, а також інші акти, які 

видані органами державної влади і стосуються притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням способу вчинення адміністративного проступку як ознаки 

об’єктивної сторони. У результаті проведеного дослідження сформульовано 

низку наукових положень і висновків, які виносяться на захист, зокрема: 

уперше: 
– визначено чинники, які негативно впливають на розвиток сучасної 

наукової думки щодо способу вчинення протиправного діяння як ознаки 

об’єктивної сторони адміністративного проступку: 1) відсутність цілісного 

вчення про склад адміністративного проступку, яке повинно не дублювати 

положення кримінального права, а на підставі теоретичних розробок 

кримінального права розвивати власну теорію про склад адміністративного 



4 

  

проступку, враховуючи специфіку цих незлочинних протиправних діянь; 

2) відсутність комплексних досліджень на рівні дисертаційних чи 

монографічних робіт, які присвячені способу вчинення адміністративного 

проступку; 3) відсутність спеціальної науки (в науках кримінально-правового 

циклу такою наукою є криміналістика), до предмету якої б входило 

дослідження механізму вчинення адміністративного проступку, що дало б 

змогу детальніше досліджувати способи вчинення конкретних 

адміністративних проступків та сприяло б підвищенню якості норм Особливої 

частини КУпАП щодо їх правового закріплення в диспозиціях статей; 

– сформульовано методологічний підхід щодо співвідношення понять 

«спосіб вчинення адміністративного проступку» та «спосіб як ознака 

об’єктивної сторони адміністративного проступку», що дає змогу чітко 

визначитися зі змістовним наповненням цих понять та уточнити сферу їх 

використання: 1) спосіб як невід’ємна складова протиправного діяння, що дає 

можливість будь-яке протиправне діяння розглядати в аспекті способів його 

реалізації; 2) спосіб як ознака складу адміністративного проступку, що дає 

можливість провести чітку межу між способом і діянням як самостійними 

ознаками об’єктивної сторони складу адміністративного проступку та звернути 

увагу на особливості їх правового закріплення в КУпАП; 

– визначено в межах доктрини адміністративного права поняття способу 

вчинення адміністративного проступку, під яким розуміється певний порядок, 

прийоми, методи, послідовність вчинення протиправного діяння, які 

використовує порушник у процесі вчинення адміністративного проступку; 

удосконалено: 
– розуміння практичного значення поділу складів на основні та 

кваліфікуючі, у зв’язку з чим запропоновано в Особливій частині КУпАП не 

закріплювати в межах однієї статті декілька основних складів, а будувати 

статтю за принципом «кожен основний склад передбачається окремою 

статтею», що дасть змогу закріплювати спосіб вчинення протиправного 

діяння в якості обов’язкової ознаки в кваліфікуючих складах 

адміністративних проступків; 

– розуміння оціночних понять, які характеризують спосіб вчинення 

адміністративного проступку (наприклад, ст.ст. 53, 83-1, 98, 108 КУпАП), у 

зв’язку з чим запропоновано у примітках до відповідних статей давати 

уточнення змісту зазначених понять; 
дістали подальшого розвитку: 
– наукові положення стосовно складу адміністративного проступку, що дало 

змогу розглядати спосіб вчинення протиправного діяння в тісному зв’язку з 

іншими суб’єктивними й об’єктивними ознаками складу адміністративного 

проступку;  

– підходи щодо визначення способу вчинення протиправного діяння в якості 

факультативної ознаки загального складу адміністративного проступку, що 

дало змогу зосередити увагу на особливостях правового закріплення способу 

вчинення протиправного діяння в статтях КУпАП та функціях способу 
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вчинення протиправного діяння, який є обов’язковою ознакою конкретного 

складу адміністративного проступку;  

– наукові положення щодо класифікації способів вчинення 

адміністративного проступку, що дало змогу визначитися з теоретичним і 

практичним значенням цих класифікацій;  
– підходи щодо функцій способу вчинення адміністративного проступку, що 

дало змогу виявити значення способу для кваліфікації протиправних діянь. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації сприяють 

подальшому розвитку теорії адміністративного права та підвищенню 

ефективності діяльності органів адміністративної юрисдикції. Основні 

положення та результати дослідження можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – у процесі розробки теоретичних і 

прикладних проблем адміністративного права, а також спеціальних положень 

інституту адміністративної відповідальності (акт впровадження Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова від 21.12.2015); 

– нормотворчій діяльності – у процесі реформування адміністративно-

деліктного законодавства, зокрема підготовки нового кодифікованого акта з 

питань адміністративної відповідальності; 

–  правозастосовній діяльності – для покращення адміністративно-

юрисдикційної діяльності органів (осіб), які вповноважені складати протокол 

про адміністративне правопорушення та накладати адміністративні 

стягнення;  

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

посібників із дисциплін «Правознавство», «Адміністративне право», 

«Адміністративна відповідальність» (акти впровадження Університету 

сучасних знань від 29.01.2016, Київського національного торгівельно-

економічного університету від 10.02.2016).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Сучасна роль права та закону у процесі врегулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2012 р.), «Роль права та закону в 

громадському суспільстві» (м. Київ, 2013 р.), «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 2013 р.), 69-та звітна конференція студентів, аспірантів та 

здобувачів, присвячена 148-й річниці створення Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 2013 р.), 70-та наукова 

конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 2015 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 
5 наукових статтях, які опубліковано у виданнях, що визначені як фахові з 

юридичних дисциплін, 1 наукова стаття – в зарубіжному науковому виданні, а 

також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 
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додатків. Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок, в т. ч. основного 

тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел налічує 144 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Ґенеза розвитку наукової думки щодо способу як ознаки 

об’єктивної сторони адміністративного проступку» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан наукових досліджень у теорії права та їх 

зв’язок із наукою адміністративного права щодо способу вчинення 
правопорушення» визначаються основні напрями досліджень складу 

правопорушення та способу як ознаки об’єктивної сторони в теорії права.  

У дисертації акцентується увага на тому, що сьогодні відсутній 

взаємозв’язок теорії права і науки адміністративного права щодо визначення 

складу правопорушення і способу вчинення протиправного діяння.   

У теорії держави та права стосовно досліджень способу як ознаки 

об’єктивної сторони правопорушення можна визначити такі тенденції: 

1) розкриваються окремі аспекти юридичної відповідальності (види, 

функції, принципи і ін.) без ґрунтовного аналізу питань, пов’язаних зі складом 

правопорушення (Н. Іванчук, Д. Липинський, А. Осауленко та ін.);  

2) відбувається переосмислення підстав юридичної відповідальності, а 

разом із цим пропонується відмовитись від розуміння складу правопорушення 

як підстави юридичної відповідальності (В. Сердюк та ін.);  

3) дублюються положення кримінального права стосовно складу злочину та 

способу вчинення злочину, запропоновані ще наприкінці 50-х років минулого 

століття, та ігнорується специфіка підходів до підстав юридичної 

відповідальності в межах адміністративного, цивільного права та права про 

працю (К. Басін, О. Зайчук, А. Малько, В. Нерсесянц, Н. Онищенко та ін.); 

4) аналізується лише зміст поняття «підстави юридичної відповідальності», 

тоді як елементи складу правопорушення чи ознаки, які характеризують ці 

елементи, ґрунтовному аналізу не піддаються (Є. Білозьоров, Є. Гіда, 

А. Завальний, О. Іваненко, О. Корольов, А. Осауленко, Т. Пікуля, А. Поляков, 

Л. Явич та ін.).  

У підрозділі 1.2 «Сучасний стан наукових досліджень у кримінальному праві 
і криміналістиці та їх вплив на науку адміністративного права щодо способу 

вчинення правопорушення» визначаються основні напрями досліджень способу 

вчинення злочину в кримінальному праві і криміналістиці та аналізуються 

комплексні праці, присвячені цьому питанню.  

У дисертації відзначається значний вплив теорії кримінального права і 

криміналістики на вчення про склад адміністративного проступку.   
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У кримінальному праві і криміналістиці стосовно досліджень способу як 

ознаки об’єктивної сторони правопорушення можна визначити такі тенденції: 

– традиційними сьогодні в кримінальному праві є погляди науковців, які 

вважають, що спосіб вчинення злочину зажди пов’язаний з такою формою 

діяння, як дія, і що тільки навмисні злочини можуть вчинятись певними 

способами (М. Коржанський, В. Кудрявцев, В. Малінін, М. Михайлов, 

В. Павлов, О. Рарог); 

– окремі науковці висловлюються щодо можливості розгляду способу 

стосовно бездіяльності чи стосовно злочину, вчиненого з необережності 

(М. Атальянц, И. Жордания, Н. Кузнєцова, М. Шкелє, Б. Яцеленко); 

– криміналістика досліджує не тільки способи вчинення злочину, які мають 

кримінально-правове значення, а й способи підготовки, вчинення і 

приховування злочину, які не мають кримінально-правового значення. Таким 

чином, сформувався дієвий для правотворчої і правозастосовної діяльності 

взаємозв’язок кримінального права і криміналістики, який проявляється у 

реальній можливості прогнозувати розвиток правотворчої діяльності щодо 

закріплення способів вчинення злочинів у Кримінальному кодексі України 

(далі – КК України), а також у збагаченні знань суб’єктів правозастосовної 

діяльності про механізм вчинення злочинів, що допомагає у розслідуванні та 

розкритті злочинів. 

У підрозділі 1.3 «Тенденції розвитку наукової думки щодо способу вчинення 
адміністративного проступку в доктрині адміністративного права» 

аналізується сучасний стан дослідження способу вчинення адміністративного 

проступку в доктрині адміністративного права та розкриваються причини 

відсутності комплексних досліджень із цього питання.  

У науці адміністративного права стосовно досліджень способу як ознаки 

об’єктивної сторони адміністративного проступку можна визначити такі 

тенденції: 

– рівень досліджень складу адміністративного проступку в науці 

адміністративного права залишається низьким. Це пояснюється тим, що, не 

розвиваючи і не збагачуючи власну теорію про склад адміністративного 

проступку, представники адміністративного права запозичують і 

використовують у практично-прикладних дослідженнях теоретичні конструкції 

кримінального права. Ці теоретичні конструкції були вироблені на підставі 

дослідження особливостей складу злочину і не враховують специфіку 

правового закріплення ознак складу адміністративного проступку, серед яких 

особливе місце займає спосіб вчинення протиправного діяння; 

– відсутнє чітке розуміння співвідношення ознак об’єктивної сторони між 

собою і з іншими ознаками складу адміністративного проступку, тому науковці 

або уникають висвітлення способу вчинення адміністративного проступку у 

своїх працях, або ж наводять приклади, які свідчать про нерозуміння ними 

співвідношення способу з іншими ознаками складу адміністративного 

проступку; 

– відсутнє визначення способу вчинення адміністративного проступку та 

відсутні приклади його правового закріплення в КУпАП. Уся характеристика 



8 

  

складу адміністративного проступку зводиться лише до перерахування його 

суб’єктивних і об’єктивних елементів та ознак.  

Розділ 2 «Спосіб вчинення адміністративного проступку та склад 

адміністративного проступку» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та ознаки способу вчинення адміністративного 
проступку» аналізуються представлені в юридичній літературі думки вчених 

щодо визначення поняття «спосіб вчинення адміністративного проступку» та 

розкриваються ознаки, які його характеризують.  

Чинне адміністративно-деліктне законодавство не містить визначення 

способу вчинення адміністративного проступку, хоча в статтях Особливої 

частини КУпАП зазначаються конкретні способи вчинення окремих 

адміністративних проступків. Дослідження цих конкретних способів не 

можливе без уточнення змісту загального поняття способу вчинення 

адміністративного проступку. Дати таке загальне визначення можна через 

уточнення основних ознак, що притаманні способу вчинення адміністративного 

проступку. 

По-перше, спосіб вчинення адміністративного проступку у фізичному плані 

невіддільний від діяння, а тому межі способу завжди визначаються межами 

цього діяння. Такий підхід дає можливість характеризувати спосіб вчинення 

адміністративного проступку через сукупність об’єктивних і суб’єктивних 

ознак, що його характеризують. 

По-друге, спосіб вчинення адміністративного проступку свідчить про 

певний порядок, прийоми, методи, послідовність вчинення протиправного 

діяння, які використовує порушник у процесі вчинення адміністративного 

проступку. Такий підхід дає можливість відмежувати спосіб (який дуже часто 

визначають через поняття «форма») від дії і бездіяльності як форм прояву 

протиправного діяння.  

По-третє, спосіб може характеризувати не тільки дії, а й діяння, вчинені у 

формі бездіяльності. Але слід підкреслити, що такий висновок можна зробити 

виходячи з особливостей законодавчої техніки, яка була використана у 

формулюванні статей Особливої частини КУпАП. Бездіяльність – це акт 

утримання від здійснення дій, які особа повинна була і могла вчинити. 

Найпростіший спосіб утриматись від виконання обов’язків – нічого не робити. 

У даному разі спосіб вчинення бездіяльності набуває свого прояву у відсутності 

активних дій правопорушника. Але існують випадки, коли бездіяльність 

полягає у невиконанні обов’язків шляхом вчинення активних дій. Тобто 

порушник, вчиняючи активні дії, певним способом намагається не виконати 

покладені на нього обов’язки (наприклад, офіційно відмовляється надати 

достовірну інформацію, переховується у родичів, щоб ухилитись від явки до 

прокурора та ін.).  

По-четверте, спосіб характеризує не тільки умисні діяння, а й діяння, 

вчинені з необережності. Спосіб є важливим для відмежування 

адміністративно-караної недбалості від самовпевненості, бо свідчить в одних 

випадках про те, що порушник передбачав соціально шкідливі наслідки свого 

діяння, але легковажно розраховував на можливість їх відвертання, а в інших – 
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про те, що порушник не передбачав цих наслідків, але повинен був і міг їх 

передбачити. 

По-п’яте, якщо спосіб не закріплено в статтях КУпАП, то він може мати 

багаторівневу структуру. Наприклад, способами виключення предметів 

матеріального світу зі сфери суспільних відносин є вилучення і руйнування. 

Способами вилучення є всі види розкрадання майна – крадіжка, шахрайство, 

привласнення чи розтрата, а способами руйнування – знищення, пошкодження, 

псування майна тощо. Водночас саме пошкодження майна може здійснюватись 

багатьма способами (шляхом застосування чи без застосування спеціальних 

засобів, шляхом використання майна не за призначенням та ін.).  

У підрозділі 2.2 «Види способів вчинення адміністративного проступку» 

наводяться класифікації способів вчинення адміністративного проступку за 

різними критеріями та визначається теоретична і практична значимість таких 

класифікацій.  

В основу класифікації способів вчинення адміністративних проступків були 

покладені різні критерії:  

– залежно від зовнішньої форми виразу способи поділяють на слова, жести і 

вплив на інших людей чи предмети зовнішнього світу; 

– залежно від того, вчинені способи шляхом активних чи пасивних дій, 

виділяють: 1) способи вчинення діянь у формі дії (наприклад, способи, 

пов’язані з енергетичним та інформаційним впливом) та 2) способи вчинення 

діянь у формі бездіяльності (наприклад, способи вчинення протиправних дій 

проти власності і системи управління, які пов’язані з невиконанням особистих, 

службових чи професійних обов’язків);  

– залежно від зовнішніх і внутрішніх факторів, які обумовлюють спосіб 

вчинення адміністративного проступку, виділяють: 1) способи, обумовлені 

детермінантами об’єктивного характеру (обман, протиправне поводження з 

предметами, створення заборонених предметів і ін.), і 2) способи, обумовлені 

детермінантами суб’єктивного характеру (вчинення правопорушення із 

жорстокістю, злісна непокора та ін.); 

– залежно від того, як способи характеризують ступінь соціальної 

шкідливості адміністративного проступку, їх можна поділити на: 1) способи, 

які є обов’язковими ознаками основних складів адміністративних проступків; 

2) способи, які передбачені в КУпАП у вигляді кваліфікуючої ознаки; 

3) способи, які є обставинами, що обтяжують адміністративну відповідальність; 

4) способи, які враховуються органом адміністративної юрисдикції для 

індивідуалізації адміністративної відповідальності. 

Пропонується авторська класифікація способів вчинення адміністративного 

проступку залежно від змісту способу як певної послідовності рухів та 

прийомів. За цим критерієм можна виділити: 1) обман; 2) самовільні дії; 

3) способи, які пов’язані з протиправним фізичним впливом на предмети 

матеріального світу та втратою ними у зв’язку із цим господарського 

призначення; 4) способи, які пов’язані з незаконним укриттям предметів 

матеріального світу чи інформації; 5) способи, які пов’язані з невиконанням 

встановлених чинним законодавством обов’язків, тощо. 
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У підрозділі 2.3 «Спосіб вчинення протиправного діяння як факультативна 

ознака об’єктивної сторони адміністративного проступку» розглядається 

поняття складу адміністративного проступку та місце способу серед елементів і 

ознак складу адміністративного проступку. 

Склад адміністративного проступку є системою суб’єктивних і об’єктивних 

ознак, які є необхідними і достатніми для визнання факту про те, що особа 

вчинила конкретний адміністративний проступок. Ці ознаки є необхідними 

тому, що без наявності всіх ознак складу адміністративного проступку особа не 

може бути притягнута до адміністративної відповідальності, бо відсутній склад 

адміністративного проступку. Ці ознаки є достатніми тому, що для констатації 

факту наявності підстави адміністративної відповідальності немає необхідності 

встановлювати будь-які додаткові ознаки.  

Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака об’єктивної сторони 

адміністративного проступку не міститься в нормах Загальної частини КУпАП, 

він закріплюється виключно в положеннях статей Особливої частини. При 

цьому більшість положень статей Особливої частини КУпАП не містять 

вказівки на спосіб вчинення адміністративного проступку. Таким чином, спосіб 

вчинення адміністративного проступку для одних складів є обов’язковим, а для 

інших – необов’язковим. Це стало ключовим фактором виникнення дискусії 

щодо обов’язковості чи необов’язковості наявності способу в складі 

адміністративного проступку.  

На підставі аналізу думок у дисертації аргументується позиція, згідно з 

якою спосіб вчинення адміністративного проступку в межах загального поняття 

складу адміністративного проступку є факультативною ознакою, тоді як у 

конкретних складах він іноді є обов’язковою ознакою.  

Аналізуючи спосіб вчинення протиправного діяння як обов’язкову ознаку 

конкретного складу адміністративного проступку, важливо враховувати тісний 

зв’язок, що існує між способом та іншими ознаками об’єкту, об’єктивної 

сторони, суб’єкту та суб’єктивної сторони. Встановлення цього зв’язку має 

значення для виявлення його функцій, встановлення особливостей правового 

закріплення в нормах КУпАП, кваліфікації адміністративного проступку та для 

більш глибокого вивчення способу як ознаки складу адміністративного 

проступку.  

Розділ 3 «Спосіб як обов’язкова ознака складу адміністративного 

проступку» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Правове закріплення способу вчинення адміністративного 
проступку в чинному законодавстві: сучасний стан та передумови 

вдосконалення» розглядаються особливості правового закріплення способу в 

диспозиціях статей Особливої частини КУпАП. 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що законодавець 

дуже рідко закріплює спосіб як обов’язкову ознаку конкретного складу 

адміністративного проступку, що, на нашу думку, обумовлено концепцією 

побудови статей і змісту статей у КУпАП, яка є недосконалою.  

По-перше, не використовується в статтях принцип «одна стаття – один 

основний склад адміністративного проступку». У межах однієї статті можуть 
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бути відсутні кваліфікуючі склади, але закріплено два і більше основних склади 

адміністративного проступку (наприклад, ст.ст. 41, 54, 57, 59-1, 96, 101-1 

КУпАП). 

По-друге, законодавець зловживає складами адміністративних проступків, 

які містять бланкетні норми (наприклад, ст.ст. 42, 46-2, 64, 68, 83, 95, 99, 105, 

113, 138, 164-13 КУпАП). Бланкетні норми відсилають до положень не тільки 

законів, а й підзаконних актів (наприклад, ст. 99 КУпАП). Вважаємо, що такий 

підхід суперечить п. 22 ст. 92 Конституції України, яка закріплює, що 

виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них. 

По-третє, законодавець, характеризуючи спосіб як обов’язкову ознаку 

складу адміністративного проступку, часто використовує оціночні поняття 

(наприклад, ст.ст. 53, 62, 83-1, 108 КУпАП). При цьому в статтях відсутні будь-

які примітки, які пояснювали б зміст зазначених понять. 

По-четверте, законодавча техніка, яка використовується в статтях Особливої 

частини КУпАП, іноді породжує труднощі щодо розмежування між собою 

протиправного діяння і способу як ознак об’єктивної сторони 

адміністративного проступку (наприклад, ст.ст. 53 і 62 КУпАП).  

На рівень правового закріплення способу в положеннях Особливої частини 

КУпАП негативно впливають й інші фактори, які притаманні всій системі 

національного права: 1) відставання законодавчої бази від бурхливого розвитку 

суспільних відносин і 2) невпорядкованість (суперечливість) правових норм. 

У зв’язку із цим пропонується: будувати статті в КУпАП за принципом 

«кожен основний склад передбачається окремою статтею», що дасть змогу 

закріплювати спосіб вчинення протиправного діяння в якості обов’язкової 

ознаки в кваліфікуючих складах адміністративних проступків;  у примітках 

до відповідних статей давати уточнення змісту оціночних понять.  

У підрозділі 3.2 «Функції способу вчинення адміністративного проступку» 
визначаються та характеризуються функції способу вчинення 

адміністративного проступку.   

Як ознака складу адміністративного проступку спосіб може виконувати такі 

функції:  

1) слугує конструктивною ознакою складу, відмежовуючи діяння, за яке 

передбачена адміністративна відповідальність, від діяння, яке не тягне за собою 

юридичної відповідальності. Наприклад, ст. 78 КУпАП передбачає 

відповідальність за викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без 

дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади. Таким чином, не 

є адміністративним проступком викид забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, який здійснюється з дозволу спеціально уповноваженого органу 

виконавчої влади; 

2) слугує конструктивною ознакою складу, відмежовуючи діяння, за яке 

передбачена адміністративна відповідальність, від діяння, за вчинення якого 

передбачається кримінальна, цивільно-правова і дисциплінарна 
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відповідальність. Наприклад, за способом розрізняються між собою хуліганство 

(ст. 296 КК України) і дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП); 

3) виконує роль ознаки, за якою один адміністративний проступок за 

способом вчинення відрізняється від іншого. Наприклад, за способом і місцем 

вчинення розрізняються такі адміністративні проступки, як торгівля з рук у 

невстановлених місцях (ст. 160 КУпАП) і незаконний продаж товарів зі складів, 

баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (ст. 155 

КУпАП); 

4) слугує кваліфікуючою ознакою складу. Наприклад, ч. 2 ст. 163-8 КУпАП 

передбачає відповідальність за маніпулювання на фондовому ринку, вчинене 

групою осіб. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у 

тому, щоб на основі комплексного аналізу вчення про склад адміністративного 

проступку, адміністративно-деліктного законодавства, а також з урахуванням 

наявної адміністративно-юрисдикційної практики дослідити спосіб вчинення 

протиправного діяння як ознаку об’єктивної сторони адміністративного 

проступку і надати рекомендації щодо вдосконалення національного 

законодавства. Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, а саме: 

1. Доведено, що теорія права сьогодні досліджує підстави юридичної 

відповідальності, по-перше, без ґрунтовного аналізу ознак, які характеризують 

елементи складу правопорушення, по-друге, без урахування специфіки, яка 

притаманна адміністративним проступкам. Також встановлено, що між теорією 

права і наукою адміністративного права відсутній будь-який зв’язок та 

взаємний вплив щодо визначення способу вчинення протиправного діяння як 

ознаки об’єктивної сторони адміністративного проступку. Тобто теорія права 

не враховує специфіку вчення про склад адміністративного проступку, 

запозичуючи і використовуючи вчення про склад злочину, а представники 

науки адміністративного права одразу ж звертаються до теоретичних 

узагальнень кримінального права, розуміючи, що ці узагальнення взяті за 

основу і в межах теорії права. 

2. Встановлено, що між кримінальним правом та адміністративним правом 

існує тісний зв’язок у питаннях дослідження способу вчинення протиправного 

діяння як ознаки об’єктивної сторони правопорушення. Тобто представники 

адміністративного права, здійснюючи дослідження практично-прикладного 

характеру щодо способу вчинення адміністративного проступку, завжди 

звертаються до теорії кримінального права, що має як позитивні (наприклад, 

спрощує науково-дослідну діяльність певної особи), так і негативні наслідки 

(не сприяє розвитку вчення про склад адміністративного проступку в межах 

науки адміністративного права). 

3. Констатовано, що вчення про адміністративний проступок сьогодні 

позбавлене конкретики і специфіки, що негативно позначається на рівні 
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дослідження способу як ознаки об’єктивної сторони адміністративного 

проступку. Тобто пропонується запозичена з кримінального права теоретична 

конструкція (дається визначення складу, називаються його елементи, 

перераховуються їх ознаки), але відсутні поглиблені дослідження, які б 

розкривали специфіку прояву об’єктивних та суб’єктивних ознак складу 

адміністративного проступку в реальному житті та в правовому регулюванні. 

Це стосується і способу вчинення адміністративного проступку. 

4. Встановлено, що спосіб вчинення адміністративного проступку – це 

певний порядок, прийоми, методи, послідовність вчинення протиправного 

діяння, які використовує порушник у процесі вчинення адміністративного 

проступку. Спосіб може характеризувати діяння, вчинені у формі дії і 

бездіяльності, а також умисні діяння і діяння, вчинені з необережності.  

5. Запропоновано авторську класифікацію способів вчинення 

адміністративного проступку залежно від змісту способу як певної 

послідовності рухів та прийомів (обман; самовільні дії; способи, які пов’язані з 

протиправним фізичним впливом на предмети матеріального світу та втратою 

ними у зв’язку із цим господарського призначення; способи, які пов’язані з 

незаконним укриттям предметів матеріального світу чи інформації; способи, які 

пов’язані з невиконанням встановлених чинним законодавством обов’язків, 

тощо). Запропонована класифікація відображає реально існуючі відмінні 

властивості відповідних видів способів вчинення адміністративних проступків 

та дає змогу розробляти поняття окремих видів способів, які співвідносяться із 

загальним поняттям як вид і рід. Розробка понять таких способів має велике 

значення для вдосконалення законодавчої техніки і правильного застосування 

норм адміністративно-деліктного права.  

6. Обґрунтовано, що спосіб вчинення адміністративного проступку є однією 

з факультативних ознак об’єктивної сторони загального складу 

адміністративного проступку, яка іноді використовується в адміністративно-

деліктному законодавстві в якості основної чи кваліфікуючої ознаки складу 

конкретних адміністративних проступків. Спосіб перебуває у нерозривному 

зв’язку з іншими суб’єктивними й об’єктивними ознаками складу 

адміністративного проступку. Встановлення цього зв’язку має значення для 

виявлення особливостей його правового закріплення у КУпАП, визначення 

його функцій та правильної кваліфікації адміністративних проступків. 

7. Встановлено, що для закріплення способу вчинення адміністративного 

проступку в положеннях Особливої частини КУпАП законодавець 

використовує різні прийоми законодавчої техніки, різні терміни, пояснюючи 

іноді їх зміст, та оціночні поняття. Це обумовлено різноманітністю прояву 

способу в конкретних складах адміністративного проступку та особливостями 

його співвідношення з іншими суб’єктивними й об’єктивними ознаками складу. 

Разом із тим рівень правового закріплення способу в статтях Особливої частини 

КУпАП є низьким, що обумовлено такими негативними явищами в правовому 

регулюванні: зловживанням бланкетними нормами; зловживанням оціночними 

поняттями; відходом від класичної побудови статті (основний склад і 
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кваліфікуючі склади); відставанням законодавчої бази від бурхливого розвитку 

суспільних відносин та ін. 

8. Обґрунтовано доцільність розгляду функції способу вчинення 

адміністративного проступку через поєднання трьох понять (цілі, засоби і 

результат). Спосіб як ознака складу адміністративного проступку виконує такі 

функції: 1) слугує конструктивною ознакою складу, відмежовуючи діяння, за 

яке передбачена адміністративна відповідальність, від діяння, яке не тягне за 

собою юридичної відповідальності; 2) слугує конструктивною ознакою складу, 

відмежовуючи діяння, за яке передбачена адміністративна відповідальність, від 

діяння, за вчинення якого передбачається кримінальна, цивільно-правова і 

дисциплінарна відповідальність; 3) виконує роль ознаки, за якою один 

адміністративний проступок за способом вчинення відрізняється від іншого; 

4) слугує кваліфікуючою ознакою складу.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Задорожна Я. В. Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака 

об’єктивної сторони адміністративного проступку. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

У дисертації представлені сучасні методологічні підходи дослідження 

способу вчинення правопорушення в теорії права, теорії кримінального права, 

криміналістиці та теорії адміністративного права.  

У результаті аналізу положень спеціальної літератури, чинного 

законодавства та практики його застосування сформульовано поняття «спосіб 

вчинення адміністративного проступку» і визначені його особливості як ознаки 

об’єктивної сторони проступку.  

У дисертації характеризуються види способів вчинення адміністративних 

проступків, називаються недоліки правового закріплення способу в статтях 

Особливої частини КУпАП, називаються і розкриваються функції способу як 

ознаки об’єктивної сторони адміністративного проступку, вносяться пропозиції 

щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства з питань 

закріплення способу в адміністративно-деліктному законодавстві України. 

Ключові слова: адміністративний проступок, об’єктивна сторона 
адміністративного проступку, ознаки об’єктивної сторони 

адміністративного проступку, склад адміністративного проступку, спосіб 
вчинення адміністративного проступку. 
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Задорожная Я. В. Способ совершения противоправного деяния как 

признак объективной стороны административного проступка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена теоретическому анализу способа совершения 

административного проступка как признака объективной стороны 

административного проступка. В работе исследованы разные подходы ученых к 

определению понятия «способ совершения административного проступка». 

Отмечается, что, несмотря на то, что учение о составе административного 

проступка занимает одно из центральных мест в административно-правовой 

науке, уровень исследований самого состава административного проступка, его 

элементов и признаков остается очень низким. Это негативно сказывается на 

понимании способа совершения административного проступка как одного из 

проявлений противоправного деяния, а также на четком разграничении двух 

самостоятельных признаков объективной стороны административного 

проступка – деяния и способа. 

В диссертации представлены современные методологические подходы к 

исследованию понятия «способ совершения правонарушения» в теории права, 

теории уголовного права, криминалистике и теории административного права. 

Отмечается, что способ совершения противоправного деяния на высоком 

теоретическом и прикладном уровнях изучается в рамках уголовного права и 

криминалистики. Теория права и теория административного права лишь 

заимствовали разработки представителей уголовно-правовых дисциплин, что 

негативно отразилось на целостности представлений о способе как признаке 

объективной стороны правонарушения как в рамках теории права, так и в 

рамках административного права. Способ совершения административного 

проступка имеет свои особенности, которые не охватываются объектом и 

предметом исследования уголовного права и криминалистики. Но 

представители административного права даже не пытаются развивать свое 

(административно-правовое) учение о составе административного проступка и 

способе как признаке объективной стороны.  

В результате анализа положений специальной литературы, действующего 

законодательства и практики его применения сформулировано понятие «способ 

совершения административного проступка», которое, как правило, 

используется в рамках административного расследования, когда субъект 

расследования выясняет, каким способом был совершен конкретный 

административный проступок. Акцентируется внимание на том, что способ как 

обязательный признак объективной стороны административного проступка 

имеет свои особенности, обусловленные используемой законодательной 

техникой. Как правило, законодатель с помощью нормативной фиксации 

способа уточняет умышленное противоправное деяние, совершенное в форме 

действия. Это порождает дискуссии в юридической науке о том, характеризует 
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ли способ исключительно умышленные действия или же его можно и нужно 

использовать при характеристике действий и бездействий, совершенных как 

умышленно, так и по неосторожности.  

В диссертации характеризуются виды способов совершения 

административных проступков, отмечаются недостатки правового закрепления 

способа в статьях Особенной части КУоАП, называются функции способа как 

признака объективной стороны административного проступка и 

характеризуется их содержание, вносятся предложения по совершенствованию 

действующего административного законодательства относительно закрепления 

способа в статьях КУоАП. 

Установлено, что в качестве признака состава административного проступка 

способ может осуществлять такие функции: 1) разграничивать деяние, за 

которое предусмотрена административная ответственность, и деяние, которое 

не влечет за собой никакой юридической ответственности; 2) разграничивать 

деяние, за которое предусмотрена административная ответственность, и 

уголовно наказуемое деяние; 3) служить квалифицирующим признаком, 

который помогает отделить один административный проступок от другого; 

4) служить квалифицирующим признаком по отношению к основному составу 

административного проступка, подчеркивая повышенную общественную 

опасность противоправного деяния. 

Ключевые слова: административный проступок, объективная сторона 
административного проступка, признаки объективной стороны 

административного проступка, состав административного проступка, 
способ совершения административного проступка. 

  

Zadorozhnaya Y. V. Modus operandi of a wrongful act as a sign of the 

objective aspect of an administrative offence. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis presents modern methodological approaches to the study of the modus 

operandi of offense notion in the theory of law, theory of criminal law, criminology 

and theory of administrative law.  

Following the analysis of the provisions of the professional literature, current law 

and its practical application, the modus operandi of an administrative offense notion 

was formulated which is generally used as part of administrative investigation, when 

the subject of the investigation is searching in what way a particular administrative 

offense was committed.  

The thesis characterizes some kinds of modus operandi of an administrative 

offenses, summarizes the shortcomings of the legal determination of modus operandi 

in the articles of the Special Part of the Code of Administrative Offences of Ukraine, 

names the functions of the modus operandi as the objective aspect of an 

administrative offense and characterizes their content, makes proposals for improving 

the existing administrative law concerning determination of the modus operandi in 

the articles of the Code of Administrative Offences of Ukraine. 
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Key words: administrative offense, objective aspect of an administrative offense, 

signs of the objective aspect of administrative offense, corpus delicti of administrative 

offense, modus operandi of administrative offense. 
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