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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах демократизації суспільних 

відносин в Україні, сучасних змін соціально-економічних і політико-правових 

умов функціонування держави, активізації процесів євроінтеграції, 

удосконалення законодавства в напрямі посилення захисту прав і свобод 

людини та громадянина і їх гарантій чіткого дотримання вимагають дієві 

заходи щодо забезпечення законності та правового порядку, а також 

інструменти щодо попередження адміністративних правопорушень. 

Будь-яка сфера державної чи суспільної діяльності заснована на 

обов’язковому виконанні або дотриманні великої кількості різних юридично 

обов’язкових правил поведінки, що відповідає інтересам не лише окремих 

фізичних чи юридичних осіб, держави, а й усього суспільства загалом. 

Відповідно, порушення таких правил призводить до шкідливих і суспільно 

небезпечних наслідків. Правила правомірної поведінки суб’єктів правовідносин 

встановлюються системою правових приписів, нормативно-правовими актами, 

які регулюють суспільні відносини; вони діють у межах своєї компетенції та 

захищаються санкціями. 

Варто зазначити, що в умовах динамічного розвитку адміністративного 

законодавства багато суспільних явищ і процесів характеризуються складністю 

їх сприйняття. Саме тому виникає необхідність більш ґрунтовного вивчення 

класифікаційного розподілу адміністративних правопорушень залежно від 

ступеня суспільної небезпеки. Проблематика адміністративних правопорушень 

є однією зі складних тем в адміністративно-правовій науці, тому відбувається 

постійна дискусія щодо юридичної природи цієї категорії. Важливим питанням 

є складність відмежування адміністративного правопорушення від злочину, 

через що виникають численні суперечки між ученими-адміністративістами та 

представниками науки кримінального права. 

Підтвердженням актуальності обраної теми може бути й статистика 

вчинення адміністративних правопорушень. Так, згідно з даними судової 

статистики (як одного з елементів загальної статистики адміністративних 

правопорушень) у 2018 р. на розгляд судів надійшло 782 735 справ і матеріалів 

про адміністративні правопорушення, а у 2019 р. – 791 976 справ, що свідчить 

про зростаючу динаміку (у 3 %). Зростання кількості вчинених 

адміністративних правопорушень вимагає вивчення питань, пов’язаних із їх 

специфікою, різновидами та можливими шляхами їх попередження. 

Основоположною базою дослідження цієї проблеми є праці відомих 

вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, у тому числі адміністративістів, які в 

різні історичні періоди досліджували відповідні питання. Це, зокрема, 
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О.А. Банчук, Ю.П. Битяк, Л.P. Біла-Тіунова, К.Л. Бугайчук, А.С. Васильєв, 

М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, Р.А. Калюжний, 

С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

І.М. Копотун, Ю.Х. Куразов, Д.М. Лук’янець, О.І. Миколенко, О.І. Остапенко, 

О.О. Погрібний, М.Р. Рудковська, С.Г. Стеценко, О.Г. Стрельченко, 

М.І. Хавронюк та інші автори. Проте, попри багатоманітність наукових джерел, 

до цього часу немає жодного комплексного дослідження з проблеми 

класифікаційного аналізу видів адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки (з урахуванням досягнень сучасної правової доктрини й 

законодавства), що також підкреслює важливість обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема роботи пов’язана також із 

програмними документами, а саме Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020», затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5/2015, та Національною стратегією сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 рр., затвердженою Указом Президента 

України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016. 

Тема дисертації відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

постановою Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. 

№ 179. 

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

наукових, публіцистичних, нормативних джерел і правозастосовної практики 

визначити особливості класифікаційного аналізу видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, окреслити наявні проблеми 

та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері і практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було 

вирішити такі основні задачі: 

 визначити поняття та сутність адміністративного правопорушення як 

підстави для класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки; 

 з’ясувати зміст ступеня суспільної небезпеки як однієї з основних 

ознак адміністративних правопорушень; 
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 охарактеризувати сутність і значення класифікаційного аналізу 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки; 

 провести характеристику видів адміністративних правопорушень, 

класифікованих за ступенем суспільної небезпеки; 

 визначити особливості кваліфікації адміністративних правопорушень 

з урахуванням ступеня суспільної небезпеки та відмежувати їх від однорідних 

видів кримінальних злочинів за законодавством України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

класифікаційним аналізом видів адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки. 

Предметом дослідження є класифікаційний аналіз видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загальнонаукових і спеціально-наукових методів, які використовуються в 

юридичних дослідженнях. Основним загальнонауковим методом наукового 

пізнання в роботі є діалектичний, за допомогою якого вивчалося 

адміністративне правопорушення як підстава для класифікаційного аналізу за 

ступенем суспільної небезпеки (підрозділ 1.1), а також сутність ступеня 

суспільної небезпеки як однієї з основних ознак адміністративних 

правопорушень (підрозділ 1.2). Логіко-юридичний метод використовувався для 

формулювання базових дефініцій дисертації (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2). 

Метод системного аналізу застосовувався для надання правової характеристики 

видів адміністративних правопорушень, класифікованих за ступенем суспільної 

небезпеки (підрозділ 2.2). Методи моделювання, аналізу й синтезу 

використовувалися для визначення особливостей кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки та відмежування їх 

від однорідних видів кримінальних злочинів за законодавством України 

(розділ 3). Статистичний метод використовувався у процесі вивчення 

деліктологічної ситуації у сфері вчинення правопорушень (підрозділ 1.1). 

Нормативну основу роботи становить чинне та раніше діюче законодавство 

України й зарубіжних країн, у тому числі адміністративно-деліктне, а також 

зразки нормопроєктної діяльності. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, що відображають 

загальну статистику вчинення адміністративних правопорушень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці монографічним 

дослідженням, присвяченим класифікаційному аналізу видів адміністративних 
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правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень і висновків, що виносяться на 

захист, зокрема: 

уперше: 

 надано авторське визначення поняття «класифікаційний аналіз 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки» як 

процесу, спрямованого на виявлення критеріїв, на основі яких здійснюється 

логічний розподіл видів адміністративних правопорушень на окремі самостійні 

групи з урахуванням ступеня суспільної небезпеки з метою їх систематизації, 

упорядкування, встановлення наявних між ними зв’язків та створення підстав 

для правильної кваліфікації; 

 запропоновано класифікацію адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки з поділом їх на такі види: 1) адміністративні 

правопорушення з незначним ступенем суспільної небезпеки; 

2) адміністративні правопорушення із середнім ступенем суспільної небезпеки; 

3) адміністративні правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки; 

 визначено перелік ознак, які характеризують ступінь суспільної 

небезпеки як підставу для класифікаційного розподілу; 

удосконалено: 

 наукові положення щодо визначення сутності адміністративного 

правопорушення (проступку), зокрема, для його класифікаційного аналізу за 

ступенем суспільної небезпеки; 

 пропозиції щодо виокремлення специфічних спільних властивостей і 

характеристик, притаманних кожній групі адміністративних правопорушень, 

що виділені залежно від ступеня суспільної небезпеки; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення стосовно значення й мети класифікаційного 

аналізу адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки; 

 наукові положення щодо особливостей кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки; 

 пропозиції щодо основних шляхів удосконалення нормативних засад 

класифікаційного аналізу адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення 

теоретичних і практичних проблем адміністративного права, у тому числі 

адміністративно-деліктного права; 
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 правотворчій та правозастосовній діяльності – для внесення змін до 

чинного законодавства в аналізованій сфері та надання рекомендацій для 

правозастосовної практики; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях: «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 

2019 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2019 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного права 

в Україні» (м. Харків, 2019 р.) 

Публікації. Основні положення й результати дисертації відображено в 

5 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації детерміновані поставленими метою й 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять 4 підрозділи, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 203 найменування. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації, структуру роботи. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки» складається з двох 

підрозділів, у яких розкрито поняття та сутність адміністративного 

правопорушення як підстави для класифікаційного аналізу за ступенем 

суспільної небезпеки, а також визначено зміст ступеня суспільної небезпеки як 

однієї з основних ознак адміністративних правопорушень. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративне правопорушення як підстава для 

класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки: поняття та 

сутність» з урахуванням того, що категорія «адміністративне 
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правопорушення» є однією із центральних у роботі, та на підставі 

узагальненого аналізу доктринальних робіт учених (Ю.П. Битяка, 

В.Б. Авер’янова, А.С. Васильєва, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

Т.О. Коломоєць, В.С. Стефанюка, К.Л. Бугайчука, О.І. Миколенка, 

В.М. Бевзенка та інших), енциклопедичних і нормативних джерел встановлено 

зміст поняття «адміністративне правопорушення». Проаналізовано 

співвідношення категорій «адміністративне правопорушення», 

«адміністративний проступок», «адміністративний делікт» та узагальнено, що 

поняття «адміністративне правопорушення» та «адміністративний проступок» 

можна застосовувати як синоніми, оскільки таку позицію зафіксовано й 

законодавцем. 

Детальний аналіз змісту нормативної дефініції дав змогу виділити загальні 

ознаки, властиві всім адміністративним правопорушенням, що відрізняють їх 

від інших правопорушень (злочинів, дисциплінарних проступків, цивільно-

правових деліктів тощо). До характерних ознак можна віднести такі: 1) діяння 

(активну чи пасивну поведінку); 2) протиправність; 3) винність (умисно або 

необережно); 4) суспільну небезпеку (шкідливість); 5) караність. Встановлено, 

що більшість цих ознак учені-адміністративісти визначають і тлумачать майже 

однаково, за винятком окремої ознаки адміністративного правопорушення – 

його суспільної небезпеки. 

У підрозділі 1.2 «Ступінь суспільної небезпеки як одна з основних ознак 

адміністративних правопорушень: визначення змісту» проаналізовано 

значення поняття «ступінь суспільної небезпеки». Дисертантом зауважено, що 

в науковому середовищі виникають суперечки із цього питання, висловлено 

багато протилежних думок із приводу цього явища, адже одні автори 

(переважно представники науки кримінального права, наприклад 

М.Р. Рудковська, В.В. Щаблистий та інші) упевнені, що суспільна небезпека 

властива тільки злочинам, а тому наділення адміністративних правопорушень 

суспільною небезпекою вони вважають помилкою та переконливо доводять, що 

адміністративні правопорушення шкідливі для суспільства, проте не суспільно 

небезпечні. Інша група науковців (О.І. Миколенко, С.Г. Стеценко та інші) 

вважають, що адміністративні правопорушення характеризуються ознакою 

суспільної небезпеки та відрізняються від злочинів лише ступенем суспільної 

небезпеки, який визначається різними обставинам протиправного діяння. 

Третій науковий підхід полягає в тому, що поняття «суспільна небезпека» та 

«суспільна шкідливість» ототожнюються (його підтримують Т.О. Коломоєць, 

А.Т. Комзюк, І.Я. Єрмоленко та інші вчені). Однак адміністративним 

правопорушенням властива не просто шкідливість чи небезпечність, а саме 

суспільна небезпека як матеріальна ознака будь-якого правопорушення. 
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Окрім того, констатовано, що ознака «суспільна небезпека» притаманна й 

адміністративним правопорушенням і злочинам. Із цих позицій критеріями 

розмежування злочинів та адміністративних правопорушень варто вважати 

ступінь і характер суспільної небезпеки діяння. Запропоновано авторське 

визначення категорії «ступінь суспільної небезпеки» та сформульовано перелік 

об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують ступінь суспільної 

небезпеки. 

Розділ 2 «Правові та організаційні особливості класифікаційного 

аналізу видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки» складається з двох підрозділів, у яких досліджено сутність і 

значення класифікаційного аналізу адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки, а також детально охарактеризовано види 

адміністративних правопорушень, що класифіковані за ступенем суспільної 

небезпеки. 

У підрозділі 2.1 «Класифікаційний аналіз адміністративних правопорушень 

за ступенем суспільної небезпеки: сутність і значення» доведено, що проблема 

недостатньої визначеності адміністративних правопорушень, класифікованих за 

ступенем суспільної небезпеки, розпорошеності, застарілості й суперечності 

норм адміністративно-деліктного законодавства, яке їх містить, призводить до 

незрозумілості, а іноді навіть колізійності, а отже, і до плутанини у 

правозастосуванні. 

Досліджено поняття «класифікація» та встановлено, що ця категорія 

надзвичайно насичена різносторонніми відтінками змісту, неоднозначна у своїх 

проявах. З’ясовано зміст поняття «аналіз» та визначено, що він дає змогу 

відділити головне від другорядного, істотне від несуттєвого, звести вивчення 

складного до більш простого. Поєднання таких понять дало змогу 

сформулювати категорію «класифікаційний аналіз адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки». Дисертантом зазначено, що 

метою такого аналізу є зрозуміле, чітке впорядкування, узагальнення 

відповідних правопорушень для зручного використання та правильного 

застосування на практиці, а також з’ясування властивостей і зв’язків щодо 

конкретно визначених видів адміністративних правопорушень. 

Класифікаційний аналіз адміністративних правопорушень має також суттєве 

теоретичне і практичне значення для подальшого вдосконалення 

адміністративного законодавства (у тому числі адміністративно-деліктного), 

оскільки дає можливість чітко з’ясувати місце правової норми стосовно 

визначеного виду правопорушень у системі права, її специфіку, призначення, 

взаємодію та напрями вдосконалення правотворчого і правозастосовного 

процесів. 
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Зауважено, що правильність і повнота класифікаційного аналізу 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки залежать 

насамперед від вибору належних критеріїв (підстав), у зв’язку із чим наведено 

їх перелік та запропоновано поділ адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки на три групи: 1) адміністративні 

правопорушення з незначним ступенем суспільної небезпеки; 

2) адміністративні правопорушення із середнім ступенем суспільної небезпеки; 

3) адміністративні правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки. 

Підрозділ 2.2 «Характеристика видів адміністративних правопорушень, 

класифікованих за ступенем суспільної небезпеки» спрямований на проведення 

детальної характеристики кожного виду адміністративних правопорушень, 

класифікованих за ступенем суспільної небезпеки. З огляду на запропонований 

розподіл адміністративних правопорушень залежно від ступеня суспільної 

небезпеки (з незначним ступенем суспільної небезпеки, із середнім ступенем 

суспільної небезпеки та з високим ступенем суспільної небезпеки) наведено їх 

детальну характеристику з метою формулювання поняття таких правопорушень 

та виокремлення їхніх специфічних характерних ознак. Саме таку 

характеристику визнано класифікаційним аналізом, адже вона спрямовується 

не лише на поділ усіх адміністративних правопорушень на види з урахуванням 

ступеня суспільної небезпеки, а й на дослідження їхніх особливостей та на 

пояснення тих характерних властивостей, які дають змогу правильно 

кваліфікувати адміністративні правопорушення, відносити їх до тієї чи іншої 

групи. Характеристику адміністративних правопорушень проведено за 

принципом «зростання» ступеня суспільної небезпеки, що дало можливість 

відстежити вплив таких правопорушень на суспільні відносини. 

Розділ 3 «Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеня суспільної небезпеки та відмежування їх від 

однорідних видів кримінальних злочинів за законодавством України» 

присвячений виокремленню особливостей кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки та відмежуванню 

їх від однорідних видів кримінальних злочинів за законодавством України. 

Проаналізовано зміст поняття «кваліфікація адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеня суспільної небезпеки» на підставі навчальних і наукових 

адміністративно-правових джерел. Визначено етапи та передумови кваліфікації 

адміністративних правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки. 

Встановлено, що кваліфікацію адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеня суспільної небезпеки можна поділити на види з використанням низки 

критеріїв. Проаналізовано взаємозв’язок кваліфікації адміністративних 
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правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки з процесами 

криміналізації та декриміналізації діянь. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні закономірностей становлення й 

розвитку наукових поглядів щодо особливостей класифікаційного аналізу, а 

також у формулюванні пропозицій стосовно вдосконалення чинного 

законодавства в зазначеній сфері відносин та практики його застосування. 

Основним завданням дослідження було обґрунтування відповідних 

теоретичних положень із формулюванням на цій основі практичних 

рекомендацій щодо подальших напрямів і перспектив розвитку 

адміністративно-правової теорії. Здобувачем сформульовано низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання. 

Основні з них такі: 

1. Встановлено, що адміністративне правопорушення (проступок), згідно з 

його класифікаційним аналізом за ступенем суспільної небезпеки, – це 

протиправне, винне (умисне або необережне) діяння (дія чи бездіяльність), 

вчинене суб’єктом адміністративних правовідносин, яке завдає шкоди особі 

(фізичній, юридичній), суспільству чи державі або загрожує небезпекою та за 

яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність. З-поміж 

низки ознак, що притаманні адміністративним правопорушенням та вже 

детально охарактеризовані в навчальних і наукових джерелах (діяння, 

протиправність, винність, караність), обов’язково варто виокремлювати таку 

фундаментальну ознаку, як суспільна небезпечність (шкідливість). Адже саме 

ця ознака виражає сутність адміністративного правопорушення (проступку). 

Ступінь суспільної небезпеки залежить від завданої шкоди, заподіяної будь-

яким охоронюваним законом суспільним відносинам. Саме ступінь суспільної 

небезпеки зумовлює відповідальність за вчинення адміністративного 

правопорушення. 

2. Визначено, що ступінь суспільної небезпеки – це кількісний показник 

небезпеки протиправного діяння (дії чи бездіяльності), який визначає такі риси: 

а) цінність об’єкта посягання; б) фактичну величину збитків (обсяг і види 

спричиненої шкоди), заподіяних суспільним правовідносинам, охоронюваним 

адміністративним законодавством; в) розмір суспільно шкідливих наслідків (їх 

кількість, тяжкість, вартість тощо); г) ступінь вини суб’єкта правопорушення 

(умисно чи необережно); д) особливість конкретних умов вчинення 



10 

правопорушення (місце, час, спосіб, мету тощо). Це поняття характеризується 

поєднанням двох груп ознак – об’єктивних і суб’єктивних. 

Об’єктивні ознаки ступеня суспільної небезпеки полягають у таких 

особливостях: 1) вчиненні активної протиправної дії, яка посягає на 

громадський порядок, власність, права й свободи громадян, на встановлений 

порядок управління та бездіяльності (невиконання обов’язків, покладених на 

особу); 2) заподіянні або створенні загрози заподіяння суспільної шкоди всій 

сукупності суспільних відносин, на які спрямоване протиправне діяння (дія чи 

бездіяльність); 3) настанні суспільно шкідливих наслідків від фактично 

завданих збитків; 4) способах (злісне, грубе, безгосподарне) і засобах вчинення 

протиправного діяння (заборонені засоби, наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги та прекурсори); 5) конкретних умовах вчинення 

протиправного діяння (особливий період, заборонений час, території, споруди, 

установи, транспортні засоби, де діють особливі правила поводження 

(громадське місце, прикордонна зона, автомобільні шляхи, повітряне судно 

тощо)). 

Суб’єктивними ознаками ступеня суспільної небезпеки є: 1) вина суб’єкта, 

який вчинив адміністративне правопорушення, що фактично виражається у 

прямому чи непрямому намірі щодо настання психологічних, майнових, 

правообмежувальних суспільно небезпечних наслідків для фізичної особи або 

матеріальних збитків для юридичної особи та має значення для диференціації 

відповідальності під час накладення адміністративного стягнення, що є 

важливим для особи, яка притягується до адміністративної відповідальності; 

2) мета й мотив вчинення проступку як факультативні ознаки. 

3. З’ясовано, що класифікаційний аналіз адміністративних правопорушень 

за ступенем суспільної небезпеки – це процес, спрямований на виявлення 

критеріїв, на основі яких здійснюється логічний розподіл видів 

адміністративних правопорушень на окремі самостійні групи з урахуванням 

ступеня суспільної небезпеки з метою їх систематизації, упорядкування, 

встановлення наявних зв’язків між ними та створення підстав для правильної 

кваліфікації. З огляду на аналіз різних наукових позицій із використанням 

різних критеріїв, представлених у доктрині адміністративно-деліктного права, 

запропоновану таку класифікацію адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки: 1) адміністративні правопорушення з 

незначним ступенем суспільної небезпеки; 2) адміністративні правопорушення 

із середнім ступенем суспільної небезпеки; 3) адміністративні правопорушення 

з високим ступенем суспільної небезпеки. 

4. Проведено класифікаційний аналіз сутності та змісту адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. Це дало змогу поглибити 



11 

уявлення про особливі властивості, які мають важливе значення для природи 

адміністративних правопорушень; виявити універсальні критерії, на основі 

яких можна чітко поділити конкретні види адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки на окремі самостійні групи; систематизувати їх і 

встановити наявні між ними зв’язки з метою зручного використання й 

правильного застосування на практиці, а також удосконалення 

адміністративного законодавства. 

Встановлено, що для адміністративних правопорушень із незначним 

ступенем суспільної небезпеки характерні такі ознаки: а) вчинення 

правопорушення неповнолітніми особами у віці від 16 до 18 років; б) вчинення 

правопорушення, що супроводжується наявністю обставин, які пом’якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення; в) вчинення 

правопорушення, яке є підставою для спрощеного провадження у справі про 

адміністративне правопорушення; г) вчинення правопорушень, за які 

передбачене застосування «найменш серйозних» адміністративних стягнень (у 

вигляді попередження, штрафу відносно невеликого розміру, штрафних балів). 

Адміністративним правопорушенням із середнім ступенем суспільної 

небезпеки притаманні такі риси: а) здійснення звичайного провадження у 

справах про адміністративні правопорушення; б) застосування широкого кола 

адміністративних стягнень (окрім «найменш серйозних» і «найбільш 

серйозних»); в) застосування основного й додаткового адміністративного 

стягнення. 

Адміністративним правопорушенням із високим ступенем суспільної 

небезпеки властиві такі ознаки: а) застосування як адміністративних стягнень 

адміністративного арешту; б) повторність як кваліфікуюча ознака складу 

адміністративного правопорушення; в) наявність обставин, що обтяжують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. 

5. Охарактеризовано кваліфікацію адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеня суспільної небезпеки як встановлення та процесуальне 

закріплення відповідності юридично значущих ознак посягання визначеним 

ознакам конкретного виду правопорушення (виділеного за ступенем суспільної 

небезпеки), передбаченого адміністративно-деліктним законодавством. 

Кваліфікацію адміністративних правопорушень з урахуванням ступеня 

суспільної небезпеки можна розглядати за окремими видами з огляду на 

конкретні критерії (залежно від обов’язковості суспільно шкідливих наслідків 

для об’єктивної сторони складу делікту; за суб’єктом посягання; відповідно до 

форми вини; за ознакою уповноваженого суб’єкта кваліфікації; за типом 

суб’єкта юридичної оцінки; за критерієм наявності чи відсутності додаткових 

кваліфікуючих ознак у складі проступку; за характером адміністративно-



12 

деліктного діяння тощо). Особливістю кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки є те, що вона може 

стати підставою для криміналізації окремих різновидів адміністративних 

правопорушень. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Новицька М.В. Класифікаційний аналіз видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації проведено системний аналіз основних засад класифікаційного 

аналізу видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки, виокремлено проблеми в його правовому регулюванні та 

правозастосовній практиці, визначено перспективи вдосконалення 

законодавства в цій сфері з наданням пропозицій щодо вирішення виявлених 

проблем. 

Проаналізовано наукові позиції та з’ясовано сутність і зміст поняття 

«адміністративне правопорушення» як підстави для класифікаційного аналізу 

за ступенем суспільної небезпеки, запропоновано авторську його дефініцію. 

Визначено особливі ознаки, притаманні адміністративному правопорушенню як 

підставі для класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки, і 

розкрито їх зміст. На підставі опрацювання фахової юридичної літератури 

здійснено характеристику категорії «ступінь суспільної небезпеки» як однієї з 

основних ознак адміністративних правопорушень. Доведено, що зазначене 

поняття характеризується поєднанням двох груп ознак – об’єктивних і 

суб’єктивних. 

У роботі розкрито правові та організаційні особливості класифікаційного 

аналізу видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки. Зокрема, з огляду на словникову, довідникову, енциклопедичну та 

фахову юридичну літературу проаналізовано сутність і значення безпосередньо 

класифікаційного аналізу адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки. Проведено класифікаційний аналіз сутності та змісту 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, для чого їх 

було розділено на окремі самостійні групи. Це стало підставою для 

формулювання поняття таких правопорушень і виокремлення їхніх 

специфічних ознак. 

Звернено увагу на особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеня суспільної небезпеки та відмежування їх 

від однорідних видів кримінальних злочинів за законодавством України. 

Ключові слова: адміністративне правопорушення, класифікаційний аналіз, 

класифікація, ступінь суспільної небезпеки, суспільна небезпека, суспільна 

шкідливість. 
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Новицкая М.В. Классификационный анализ видов административных 

правонарушений по степени общественной опасности. – 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, 2020. 

В диссертации проведен системный анализ основных принципов 

классификационного анализа видов административных правонарушений по 

степени общественной опасности, выделены проблемы в его правовом 

регулировании и правоприменительной практике, определены перспективы 

совершенствования законодательства в этой сфере с предоставлением 

предложений по решению выявленных проблем. 

Проанализированы научные позиции и выяснена сущность и содержание 

понятия «административное правонарушение» как основания для 

классификационного анализа по степени общественной опасности, предложена 

авторская его дефиниция. Определены особые признаки, присущие 

административному правонарушению как основанию для классификационного 

анализа по степени общественной опасности, и раскрыто их содержание. На 

основании обработки профессиональной юридической литературы 

осуществлена характеристика категории «степень общественной опасности» 

как одного из основных признаков административных правонарушений. 

Доказано, что это понятие характеризуется сочетанием двух групп признаков – 

объективных и субъективных. 

Объективные признаки степени общественной опасности заключаются в 

таких особенностях: 1) совершении активного противоправного действия, 

посягающего на общественный порядок, собственность, права и свободы 

граждан, на установленный порядок управления и бездействия (невыполнение 

обязанностей, возложенных на человека); 2) причинении или создании угрозы 

причинения общественного вреда всей совокупности общественных 

отношений, на которые направлено противоправное деяние (действие или 

бездействие); 3) наступлении общественно вредных последствий от фактически 

нанесенного ущерба; 4) способах (злостное, грубое, бесхозяйственное) и 

средствах совершения противоправного деяния (запрещенные средства, 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры); 

5) конкретных условиях совершения противоправного деяния (особый период, 

запрещенное время, территории, сооружения, учреждения, транспортные 

средства, где действуют особые правила поведения (общественное место, 

пограничная зона, автомобильные дороги, воздушное судно и так далее)). 
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Субъективными признаками степени общественной опасности являются: 

1) вина субъекта, совершившего административное правонарушение, которая 

фактически выражается в прямом или косвенном умысле относительно 

наступления психологических, имущественных, правоограничительных 

общественно опасных последствий для физического лица или материального 

ущерба для юридического лица и имеет значение для дифференциации 

ответственности при наложении административного взыскания, что является 

важным для лица, привлекаемого к административной ответственности; 2) цель 

и мотив совершения проступка как факультативные признаки. 

В работе раскрыты правовые и организационные особенности 

классификационного анализа видов административных правонарушений по 

степени общественной опасности. В частности, с учетом словарной, 

справочной, энциклопедической и профессиональной юридической литературы 

проанализирована сущность и значение непосредственно классификационного 

анализа административных правонарушений по степени общественной 

опасности. Проведен классификационный анализ сущности и содержания 

административных правонарушений по степени общественной опасности, для 

чего они были разделены на отдельные самостоятельные группы: 

1) административные правонарушения с незначительной степенью 

общественной опасности; 2) административные правонарушения со средней 

степенью общественной опасности; 3) административные правонарушения с 

высокой степенью общественной опасности. Это стало основанием для 

формулирования понятия таких правонарушений и выделения их 

специфических признаков. 

Установлено, что особенностью квалификации административных 

правонарушений с учетом степени общественной опасности является то, что 

она может стать основанием для криминализации отдельных видов 

административных правонарушений. Обращено внимание на особенности 

квалификации административных правонарушений с учетом степени 

общественной опасности и отграничения их от однородных видов уголовных 

преступлений по законодательству Украины. 

Ключевые слова: административное правонарушение, классификационный 

анализ, классификация, общественная опасность, общественный вред, степень 

общественной опасности. 
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Novytska M.V. Classification analysis of types of administrative offences 

according to the degree of social danger. – Manuscript.  

Thesis for obtaining 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, 2020. 

The dissertation conducts the systems analysis of the fundamental principles of 

classification analysis of types of administrative offences according to the degree of 

social danger, outlines the problems of its legal regulation and law enforcement, 

determines prospects for improvement of legislation in the area concerned and brings 

forward the proposal for solving the identified problems.  

The author analyses scientific standpoints and clarifies the essence and content of 

the concept “administrative offences” as a ground for classification analysis 

according to the degree of social danger, proposes her definition. The features of an 

administrative offence as a ground for classification analysis according to the degree 

of their social danger are marked, and their content is provided. Based on the 

examination of professional legal literature, the concept “degree of social danger” as 

one of the main features of administrative offences is characterized. It is proved that 

the above concept involves the combination of two groups of features – objective and 

subjective. 

The dissertation elucidates the legal and organization particularities of 

classification analysis of types of administrative offences according to the degree of 

social danger. Thus, taking into account lexicographic, reference and professional 

legal literature, the author analyses the essence and significance of the very 

classification analysis of administrative offences according to the degree of social 

danger. Classification analysis of the essence and content of administrative offences 

according to the degree of social danger is carried out, and for this reason, they are 

divided into the individual groups. It becomes a ground for the formulation of the 

concept of such offences and clarification of their specific features.  

The attention is drawn to the features of classification of administrative offences 

with consideration of the degree of social danger and their delimitation from their 

similar types of criminal offences under the legislation of Ukraine.  

Key words: administrative offences, classification, classification analysis, degree 

of social danger, social danger, social harm.  
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