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АНОТАЦІЯ 

 

 

Новицька М.В. Класифікаційний аналіз видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. 

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 наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового питання, що полягає у визначенні закономірностей становлення і 

розвитку наукових поглядів щодо особливостей класифікаційного аналізу 

видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, а 

також у формулюванні пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства у 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.  

У роботі визначено поняття адміністративного правопорушення 

(проступку), зокрема для його класифікаційного аналізу за ступенем 

суспільної небезпеки. Встановлено, що ним є протиправне, винне (умисне 

або необережне) діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом 

адміністративних правовідносин, що завдає шкоди особі (фізичній, 

юридичній), суспільству або державі чи загрожує небезпекою, і за яке 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Виокремлено 

низку ознак, притаманних адміністративним правопорушенням, які детально 

охарактеризовані вже в навчальних та наукових джерелах (діяння, 

протиправність, винність, караність). Доведено, що обов’язково слід 

враховувати таку фундаментальну ознаку як «суспільна небезпечність 
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(шкідливість)». Адже саме така ознака виражає сутність адміністративного 

правопорушення (проступку). Ступінь суспільної небезпеки залежить від 

завданої шкоди, заподіяною будь-яким охоронюваним законом суспільним 

відносинам. Саме ступінь суспільної небезпеки обумовлює відповідальність 

за вчинення адміністративного правопорушення. 

У дисертації з огляду на аналіз фахової юридичної літератури, 

з’ясовано, що ступінь суспільної небезпеки – це кількісний показник 

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

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

спричиненої шкоди), заподіяних суспільним правовідносинам, охоронюваних 

адміністративним законодавством; розмір суспільно-шкідливих наслідків (їх 

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

(умисно чи необережно); особливість конкретних умов вчинення 

правопорушення (місце, час, спосіб, мета тощо). Це поняття 

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

Об’єктивні ознаки ступеня суспільної небезпеки полягають: 1) у вчиненні 

активної протиправної дії, яка посягає на громадський порядок, власність, 

права і свободи громадян, на встановлений порядок управління та 

бездіяльності – невиконанні обов’язків, покладених на особу; 2) у заподіянні 

або створенню загрози заподіяння суспільної шкоди всієї сукупності 

суспільних відносин, на які спрямоване протиправне діяння (дія чи 

бездіяльність); 3) у настанні суспільно-шкідливих наслідків від фактично 

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

вчинення протиправного діяння (заборонені засоби, наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори); 5) у 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, яким вчинено адміністративне 
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правопорушення, що фактично виражається в прямому або непрямому намірі 

настання психологічних, майнових, правообмежувальних суспільно-

небезпечних наслідків для фізичної особи чи матеріальних збитків для 

юридичної особи і має значення для диференціації відповідальності при 

накладанні адміністративного стягнення, що є важливим для особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності; 2) мета і мотив вчинення 

проступку як факультативні ознаки. 

Автором запропоновано розглядати класифікаційний аналіз 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки як 

процес, спрямований на виявлення критеріїв, на основі яких здійснюється 

логічний розподіл видів адміністративних правопорушень на окремі 

самостійні групи із урахуванням ступеню суспільної небезпеки з метою їх 

систематизації, впорядкування, встановлення наявних зв’язків між ними та 

створення підстав для правильної кваліфікації. Враховуючи аналіз різних 

наукових позицій із використанням різних критеріїв, запропонованих у 

доктрині адміністративно-деліктного права, можна запропонувати 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 

Дисертантом у дослідженні проведено класифікаційний аналіз сутності 

та змісту адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. 

Зазначений аналіз дозволив поглибити уявлення щодо особливих 

властивостей, які мають важливе значення для природи адміністративних 

правопорушень, виявити універсальні критерії, на основі яких можна чітко 

розподілити на окремі самостійні групи конкретні види адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, систематизувати їх та 

встановити наявні зв’язки між ними з метою зручного використання і 
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правильного застосування на практиці, а також удосконалення 

адміністративного законодавства.  

Обґрунтовано, що кваліфікація адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки – це встановлення і процесуальне 

закріплення відповідності  юридично значущих ознак посягання визначеним 

ознакам конкретного виду правопорушення (виділеного за ступеню 

суспільної небезпеки) і передбаченого адміністративно-деліктним 

законодавством. Кваліфікацію адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки можна розглядати за окремими 

видами, з урахуванням конкретних критеріїв (залежно від обов’язковості 

суспільно шкідливих наслідків для об’єктивної сторони складу делікту; за 

критерієм суб’єкта посягання; відповідно до форми вини; за ознакою 

уповноваженого суб’єкта кваліфікації; за типом суб’єкта юридичної оцінки; 

за критерієм наявності/відсутності додаткових кваліфікуючих ознак у складі 

проступку; за характером адміністративно-деліктного діяння тощо). 

Особливістю кваліфікації адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки є те, що вона може стати підставою для 

криміналізації окремих різновидів адміністративних  правопорушень. 

Ключові слова: адміністративне правопорушення, класифікаційний 

аналіз, класифікація, ступінь суспільної небезпеки, суспільна небезпека, 

суспільна шкідливість. 
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ANNOTATION  

 

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

according to the degree of social danger. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 – «Administrative 

law and process; finance law; information law». – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia. 2020. 

The dissertation provides theoretical generalization and new solution for the 

scientific problem concerning the determination of regularities of the establishment 

and development of scholarly views on the features of classification analysis of the 

types of administrative offences according to the degree of social danger as well as 

the formulation of proposals for the improvement of the current legislation in the 

area concerned and practice of its application. The key task of the research is to 

substantiate the relevant theoretical provisions with the elaboration of the practical 

recommendations for the further directions and prospects of the development of the 

administrative theory.  

The paper defines the concept of an administrative offence (misdemeanor), 

in particular, for its classification analysis according to the degree of social danger. 

It is established that it is an illegal, guilty (intentional or negligent) act (action or 

inactivity) committed by the subject of administrative-legal relations that does hurt 

to a person (natural, legal), the society or state or threatens and for which the 

legislation fixes administrative liability. The author specifies the range of features 

peculiar to administrative offences which are characterized in academic and 

scholarly sources in details (wrongdoing, illegality, guilt, punishment). The paper 

proves that it is important to take into account such fundamental feature as “social 

danger (harm)”. That sort of feature expresses the essence of administrative 

offence (misdemeanor). The degree of social danger depends on the inflicted harm 

on the social relations which the law protects. The very degree of social danger 

stipulates the responsibility for the commitment of social relations.  
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Given the overview of professional legal literature, the dissertation finds out 

that degree of social danger is a quantitate indicator of danger of unlawful action 

(acts or inactivity) which determines object value; actual damages (the scope and 

types of damage caused) inflicted on social legal relations protected by 

administrative legislation; the number of consequences injurious to the public 

(their amount, severity, estimate, etc.); the extent of the guilt of a violator (willful 

or unwilful); a feature of particular conditions of offence commitment (place, time, 

way, purpose etc.). This concept is characterized by the combination of two groups 

of features – objective and subjective. The objective features of the degree of 

social danger involves: 1) committing of active unlawful action, which trespasses 

against the public order, property, rights and freedoms of a citizen, the established 

order of administration and inactivity – failure to exercise assigned duties; 2) 

causing or creating a threat of the inflicting of social harm to the whole set of 

social relations to which the illegal act is directed (action or inactivity); 3) ensuring 

of the consequences injurious to the public; 4) ways (malicious, rude, improvident) 

and means of committing an illegal act (prohibited substances, drugs, psychotropic 

substances, their analogues and precursors); 5) specific conditions for the 

commitment of an unlawful act (special period; unauthorized time; territories, 

facilities, establishments, vehicles where special conduct rules remain in effect (a 

public place, frontier zone, motor roads, aircraft, etc.). The subjective features of 

the degree of social danger are as follows: 1) guilt of the subject who has 

committed an administrative offence that is manifested in direct or indirect 

intention to ensure psychological, property, right-restricting socially-dangerous 

effects for a natural or losses of property for a legal person and important for the 

differential liability under the imposition of administrative penalty, which is 

essential for a person bringing to administrative liability; 2) purpose and motive of 

an offence as non-binding features. 

The author proposes to consider the classification analysis of administrative 

offences according to the degree of social danger as a process focused on the 

clarification of criteria with reference to which the logical division of 
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administrative offences into independent groups is performed taking into account 

the degree of social danger with the aim of their systematization, ordering of the 

available relations between them  and laying the grounds for correct classification.  

Given the analysis of different scholarly standpoints with the use of various criteria 

put forward in the doctrine of administrative and tort law, one can propose the 

following classification of administrative offenses according to the degree of social 

danger: 1) administrative offences with an insignificant degree of social danger; 2) 

administrative offences with a medium degree of social danger; 3) administrative 

offence with a high degree of social danger.  

The author of the dissertation carries out the classification analysis of the 

essence and content of administrative offences according to the degree of social 

danger. The mentioned analysis permits extending the vision of special aspects, 

which have a significant importance for the nature of administrative offences, 

elucidating the universal criteria by following which, one can divide particular 

types of administrative offences according to the degree of social danger into 

independent groups, classify them and establish the available ties between them to 

use and apply them easily and correctly in practice as well as to upgrade 

administrative legislation.  

The research justifies that qualification of administrative offences with the 

consideration of degree of social danger is the establishment and procedural 

consolidation of correspondence of legally significant features of trespass with 

defined features of specific type of offence (marked according to the degree of 

social danger) and stipulated by administrative and tort legislation. The 

qualification of administrative offences with the consideration of the degree of 

social danger can be examined in terms of different types and with the 

consideration of specific criteria (depending on the binding nature of socially 

dangerous consequences for the objective part of corpus delicti; under the criterion 

of the subject of encroachment; according to the form of guilt; on the ground of 

authorized subject of qualification; according to the type of subject of legal 

evaluation; on the criterion of availability/lack of additional qualifying feature sin 
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the corpus delicti; by the nature of administrative-tort action etc.). The feature of 

qualification of administrative offences, including the degree of social danger, is 

the fact that it can become a reason for criminalization of individual types of 

administrative offences.  

Key words: administrative offences, social danger, social harm, degree of 

social danger, classification, classification analysis. 
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ВСТУП 

 

 

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 та 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, в умовах динамічного розвитку адміністративного 

законодавства багато суспільних явищ і процесів характеризуються 

складністю їх сприйняття. Саме тому виникає необхідність більш 

ґрунтовного вивчення класифікаційного розподілу видів 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.  
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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, 

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 

проектів «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 
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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;  

 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.  
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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 нормопроектної діяльності.  
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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 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;  
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 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;  

 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.)  
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

ЗА СТУПЕНЕМ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 

 

1.1. Адміністративне правопорушення як підстава для 

класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки: поняття і 

сутність 

 

 

Дослідження сутності адміністративних правопорушень, їх 

класифікація за ступенем суспільної небезпеки має надзвичайну важливість 

як для розвитку вітчизняної юридичної галузевої науки, так і ефективного 

правозастосування. Загальнотеоретична характеристика дозволяє визначити 

конкретні види відповідних правопорушень, розкрити їх поняття, 

охарактеризувати істотні ознаки, які відображають сутність і зміст таких 

правопорушень, з’ясувати специфічні особливості, спільні та відмінні риси, а 

також їх нормативне закріплення.  

Враховуючи істотний інтерес в адміністративно-правовій науці до 

проблематики адміністративних правопорушень, значне коло питань вже 

досліджувалось, проте окремі аспекти розуміння сутності і ознак 

адміністративного правопорушення залишаються актуальними в умовах 

сьогодення. Проблематиці поняття і специфіки адміністративного 

правопорушення в сучасній адміністративно-правовій, в тому числі 

адміністративно-деліктній доктрині, присвячено достатньо уваги, проте, 

враховуючи, що категорія «адміністративне правопорушення» є однією із 

центральних у роботі, слід визначитись із її змістом та специфікою. У зв’язку 

із цим необхідно провести детальний аналіз теоретичних розробок, 

присвячених проблемам використання термінології у відповідній сфері для 

однозначного правильного розуміння такого юридичного явища як 
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«адміністративне правопорушення» із урахуванням ступеня його суспільної 

небезпеки та забезпечення якості нормативно-правової бази.  

Значний інтерес у науковому середовищі до категорії «адміністративне 

правопорушення» становить питання його співвідношення із спорідненими 

поняттями, такими як «адміністративний проступок», «адміністративний 

делікт», а також їх відмінність від понять «кримінальне правопорушення», 

«кримінальний проступок», про що свідчать численні доктринальні джерела, 

монографічні праці з відповідної адміністративно-правової тематики. Так, 

Ю.П. Битяк вважає, що адміністративне правопорушення (проступок) – це 

перш за все діяння, поведінка, вчинок, акт зовнішнього вираження ставлення 

особи до реальної дійсності, інших людей, держави, суспільства [1, с. 123]. 

Вчений використовує поняття «адміністративне правопорушення» та 

«адміністративний проступок» як синоніми, вважає, що вони не мають 

суттєвих відмінностей і останнє не є особливим різновидом адміністративних 

правопорушень [2, с. 174-175]. В.Б. Авер’янов навпаки стверджує, що 

поняття «адміністративного проступку» має специфічний зміст, який 

виокремлює його з усієї сукупності адміністративних правопорушень, тобто 

співвідносить адміністративне правопорушення і адміністративний 

проступок як частину і ціле [3, с. 432]. На думку А.С. Васильєва 

«адміністративні правопорушення» – специфічний різновид правопорушень, 

за здійснення яких застосовуються міри адміністративної відповідальності. 

Тому, для уникнення термінологічної плутанини, автор пропонує іменувати 

їх більш точно – «адміністративними проступками» [4, с. 33-34]. В.К. 

Колпаков справедливо зауважує, що, як правило, в сучасній літературі аналіз 

понять спирається на суто лінгвістично-кримінологічну трактовку без 

урахування історичних коренів появи у праві і законодавстві терміна 

«проступок» [5, с. 162]. Вчений-адміністративіст перший, хто порушує 

проблему ґенези адміністративного проступку у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці, всебічно досліджує історико-правову 

природу адміністративного (управлінського) правопорушення і 
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адміністративного проступку (делікту), їх онтологічні і гносеологічні 

властивості. Автор наголошує на тому, що доктринальні й нормативні 

поняття і визначення галузевого рівня, в яких розкривається сутність, зміст і 

обсяг адміністративного проступку, можуть бути адекватно інтерпретовані 

тільки у разі їхньої органічної взаємодії із системою понять загальної теорії 

правопорушення (делікту) [5, с. 165]. Однак, слід підкреслити, що головним 

приводом наукових суперечок є ототожнення законодавцем понять 

«адміністративний проступок» і «адміністративне правопорушення», це 

призвело дослідників до висновку, що адміністративні проступки є 

специфічним різновидом правопорушень, за вчинення яких застосовуються 

заходи адміністративної відповідальності. Так, наприклад, А.Т. Комзюк 

вважає, що поняття «адміністративне правопорушення» і «адміністративний 

проступок» не однакові, через те що «адміністративне правопорушення є 

порушенням будь-якої адміністративно-правової норми, незалежно від того, 

чи передбачено за це відповідальність, а адміністративний проступок слід 

розглядати як різновид адміністративного правопорушення, за який 

встановлено адміністративну відповідальність» [6, с. 15]. Зазначену точку 

зору впроваджує Т.О. Коломоєць, при цьому зазначає, що «адміністративним 

правопорушенням слід вважати будь-яке порушення норм адміністративного 

права, тоді як адміністративним проступком є протиправне вчинення діянь, 

за які законодавством передбачено накладення адміністративного стягнення» 

[7, с. 35-36]. Науковець обґрунтовано доводить необхідність застосування 

терміну «адміністративний проступок». Її думку підтримують В.С. Стефанюк 

[8, с. 12], К.А. Бугайчук [9, с. 7], О.І. Миколенко [10, с. 38] та інші. Так, О.А. 

Банчук, І.Б. Коліушко, підтримуючи переконання авторів проекту Концепції 

реформи адміністративного права України [11], звертають увагу на те, що 

чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення оперує 

поняттями «адміністративне правопорушення» і «адміністративний 

проступок» як рівнозначними, вважають це неправильним, пропонують 

відмовитися від звуженого використання терміну «адміністративне 
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правопорушення» і наполягають на доцільності залишити лише поняття 

«адміністративний проступок», відповідно, перейменувавши законодавчий 

акт на Кодекс України про адміністративні проступки [11, с. 32]. Аналогічне 

співвідношення подають С.В. Ківалов та Л.P. Біла, вважають, що поняття 

«адміністративне правопорушення» за своєю сутністю набагато є ширшим 

ніж поняття «адміністративний проступок», оскільки воно включає в себе всі 

протиправні дії у сфері державного управління, натомість адміністративний 

проступок включає в себе тільки ті протиправні дії, за які настає 

адміністративна відповідальність [12, с. 303]. Таким чином, серед вчених-

адміністративістів слід відмітити наявність прихильників використання 

поняття саме «адміністративний проступок». 

У свою чергу, опоненти запровадження в національну правову систему 

поняття «адміністративного проступку» зазначають, що така термінологія 

суперечить положенням Конституції України (п. 22 ч. 1 ст. 92), оскільки вони 

нормативно не містять будь-які інші види протиправних діянь, окрім 

злочинів та правопорушень: «виключно законами України визначаються … 

діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 

правопорушеннями, та відповідальність за них», тобто в документі, що має 

найвищу юридичну силу, йдеться саме про адміністративні правопорушення, 

а не про адміністративні проступки [13]. 

Д.М. Лук’янець вважає, що адміністративне правопорушення 

(проступок) є фактичною підставою адміністративної відповідальності, при 

цьому, характеризуючи елементи складу адміністративного правопорушення 

(проступку), автор не розмежовує поняття «адміністративне 

правопорушення» і «адміністративний проступок», поперемінно їх 

використовує [14, с. 45-49]. Хоча вважає, що більш доцільним було б 

формально їх відділити і визначити «проступок» як суспільно-небезпечне 

діяння, що порушує норми адміністративного права, за яке передбачена 

адміністративна відповідальність [15, с. 318]. T.О. Коломоєць, В.K. 

Колпаков, досліджуючи проблеми адміністративно-деліктних відносин, 
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наголошують, що «адміністративні правопорушення», «адміністративні 

проступки», «адміністративні делікти» – це діяння, вчинені відповідним 

суб’єктом, що порушують встановлені чинним законодавством заборони і 

тягнуть за собою покарання у вигляді адміністративних стягнень, які 

визначені законом [16, с. 31]. О.І. Остапенко, характеризуючи сутність 

делікту (адміністративного правопорушення), зіставляє його з 

«адміністративним проступком», тим самим ототожнює усі три поняття: 

«адміністративне правопорушення», «адміністративний проступок» і 

«адміністративний делікт». Автор пропонує законодавцю наступну дефініцію 

адміністративного делікту: «... це передбачені законом суспільно шкідливі 

(небезпечні), протиправні, винні дії чи бездіяльність, вчинені особою у 

конкретному місці за певних умов під час посягання на суспільні відносини, 

які охороняються законом» [17, с. 169]. 

Делікт (від лат. delictum) за енциклопедичним трактуванням – це 

правопорушення, незаконна дія, проступок, злочин. У римському праві 

делікт тлумачиться як заподіяння шкоди іншій особі, її сім’ї або майну, 

порушення правового припису або заборони. Як наслідок за вчинення 

делікту особу притягували до адміністративної відповідальності [18, с. 55]. У 

теорії держави та права деліктом визнається правопорушення як суспільно 

небезпечне винне протиправне діяння деліктоздатного суб’єкта, за яке чинне 

законодавство передбачає юридичну відповідальність [19, с. 163]. За 

словниковим визначенням «порушення» означає «відхилення від правил, 

відступ від законів»; порушувати – «робити що-небудь всупереч наказів, 

закону» [20, с. 1074]. Проступок – «вчинок, що порушує які-небудь норми, 

правила поведінки, загальноприйнятий порядок; провина» [21, с. 598]. 

Правопорушення – це «свідомий вольовий акт суспільно небезпечної 

протиправної поведінки» [22, с. 155]. Термін «правопорушення» за своїм 

змістом досить об’ємний і в широкому сенсі слова – це антигромадське 

протиправне діяння, що заподіює шкоду і карається за законом. Воно 

об’єднує цивільні, адміністративні, дисциплінарні і, найбільш небезпечний 
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вид, кримінальні правопорушення. Правопорушення за своєю суттю охоплює 

всі діяння, що порушують встановлений законом (у широкому його 

розумінні) порядок реалізації прав, свобод, законних інтересів та їх гарантій, 

а також здійснення обов’язків. Так, Б.О. Логвиненко вважає, що проступки, 

мають ототожнюватися з існуванням заборонних норм, які мають чітко 

визначити діяння, які визнаються суспільно шкідливими та суспільно 

небезпечними. Наполягає на необхідності легального закріплення понять 

«правопорушення» та «проступок», що гарантує дієві механізми, пов’язані з 

ефективною реалізацією громадянами їх прав, свобод та інтересів, а також 

убезпечить як окрему взяту особистість, так і суспільство у цілому від 

суспільно шкідливих подій, зумовлених протиправними діями суб’єктів [23, 

с. 10]. 

Слід зазначити, що поняття «делікт» офіційно у законодавстві України 

не застосовується, але в науково-правовій літературі і на практиці вживається 

досить часто у широкому й вузькому сенсах. У широкому розумінні деліктом 

визнається будь-яка недозволена дія, правопорушення, що має наслідком 

застосування покарання до особи, яка його вчинила. Вузьке розуміння 

передбачає поділ деліктів за сферою їх виникнення та реалізації на 

приватноправові та публічно-правові, в числі останніх виділяють 

адміністративні делікти. Тобто за загальним значенням делікт ‒ це 

правопорушення, протиправне діяння, а адміністративний делікт являє собою 

різновид таких діянь.  

Узагальнюючи думки вчених-адміністративістів можна констатувати, 

що термін «проступок» у більшості випадків використовується як синонім 

при визначенні поняття «адміністративне правопорушення», без чіткого 

змістовного розмежування, тобто представники адміністративно-правової 

науки у цілому сприймають як синоніми терміни «адміністративні 

правопорушення», «адміністративні проступки», «адміністративні делікти». 

У фахових наукових роботах з адміністративного права і процесу наведені 

визначення дефініцій «адміністративне правопорушення», «адміністративний 
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проступок» як правило, мають дослідницький характер. Існуючі теоретичні 

позиції є логічними та чітко обґрунтованими, разом із тим, на думку багатьох 

вчених-адміністративістів ототожнення цих термінів є застарілим і 

суперечить загальним досягненням сучасної юридичної науки. Таким чином, 

поділяючи точку зору науковців, згідно з якою адміністративне 

правопорушення (проступок) є діянням, вчиненим відповідним суб’єктом, 

що порушують встановлені чинним законодавством заборони і тягнуть за 

собою покарання у вигляді адміністративних стягнень, які визначені законом, 

‒ поняття «адміністративне правопорушення» та «адміністративний 

проступок» можна застосовувати як синоніми, оскільки таку позицію 

зафіксовано і законодавцем. 

Науковці також розмежовують між собою «адміністративні проступки» 

і «кримінальні проступки», де перші є правопорушеннями у сфері публічного 

управління, а другі є правопорушеннями в інших сферах суспільного життя, 

але охороняються нормами адміністративного права. Так, наприклад, В.О. 

Туляков визначає кримінальний проступок за своїми властивостями як 

«проміжне діяння» між злочином та правопорушенням, за скоєння якого 

настає кримінальна відповідальність, що не пов’язана із заходами виправно-

трудового впливу, та який порушує «горизонтальні відносини» 

управлінського та/або публічно-договірного характеру, закріплене в нормах 

позитивного права і опосередковано посягає на природні права людини [24, 

с. 389]. Н.Ф. Кузнєцова під кримінальним проступком розуміє «умисне чи 

необережне малозначне за своїм характером і ступенем суспільної небезпеки 

діяння» [25, с. 48]. А.І. Берлач стверджує, що кримінальні проступки подібні 

до злочинів діяння, що є небезпекою для суспільних відносин у 

найрізноманітніших сферах життя (щодо прав, свобод людини і громадянина, 

власності, громадського порядку, громадської безпеки, довкілля тощо), за 

вчинення яких законодавством передбачено застосування адміністративних 

стягнень, що є за характером подібними до кримінальних покарань: арешт, 

виправні роботи, громадські роботи, конфіскація майна, розгляд яких 
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відноситься до компетенції судів загальної юрисдикції. До зазначеного виду 

проступків вчений відносить наступні: незаконне виробництво, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних 

речовин без мети збуту в невеликих розмірах; дрібне викрадення чужого 

майна тощо [26, с. 202]. Н.А. Мирошниченко пропонує наступне визначення 

кримінального проступку: «діяння, що має знижений ступінь суспільної 

небезпеки, за яке може бути призначено покарання не пов’язане з 

позбавленням і обмеженням волі (штраф, позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, 

арешт) і яке не тягне за собою судимість» [27, с. 334]. М.І. Хавронюк виділяє 

такі критерії відмежування адміністративних проступків від кримінальних: 

тяжкість наслідків; суспільну небезпеку; форму вини; повторність вчиненого 

діяння тощо [28]. І.М. Копотун, М.В. Рудик вважають, що критеріями для 

визначення деяких адміністративних правопорушень в якості кримінальних 

проступків можуть стати: вчинення проступків поза сферою управління; 

ступінь їх небезпечності для суспільних відносин; вид стягнення [29, c. 253]. 

Р.Г. Пєсцов зауважує, що адміністративні та кримінальні проступки повинні 

відрізнятися за видом та суворістю стягнень [30, с. 201]. Крім того, зазначає 

Г.В. Федотова до критеріїв відмежування злочину, кримінального проступку 

та адміністративного правопорушення належить різна процесуальна форма 

досудового та судового розгляду матеріалів щодо цих діянь та різні суб’єкти 

процесуальної діяльності [31, с. 94]. І.П. Голосніченко вважає, що проступки 

доцільно розділити на адміністративні та кримінальні в залежності від 

ступеню завданої ними шкоди суспільним відносинам, виду об’єкту 

правопорушення, суб’єкту юрисдикції, тяжкості та виду стягнень, що 

передбачаються за їх вчинення, суб’єкту правопорушення [32, с. 81]. Отже, із 

наведеного можна констатувати, що погляди науковців щодо розмежування 

адміністративного проступку і кримінального проступку не збігаються, 

кожен пропонує власні критерії, тому в цілях забезпечення адекватної реакції 
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законодавця на вчинення відповідних протиправних діянь нагальною 

потребою є чітке нормативно-правове вирішення цієї проблеми.  

Слушну думку з цього приводу висловлює В.К. Колпаков, що найбільш 

радикальним, ефективним шляхом оновлення адміністративно-деліктного 

законодавства, що відповідає сучасним потребам законотворення і 

правозастосування, є обґрунтування доцільності формування інституту 

кримінального проступку [5, с. 163], який пропонує запровадити у 

національне законодавство І.П. Голосніченко [33, с. 40], тобто виділити в 

законі такий вид протиправних діянь як «кримінальні проступки». Із цим 

варто погодитись, адже чітке нормативне розмежування адміністративного 

проступку і кримінального проступку сприятиме не лише правильному 

використанню термінології у наукових дослідженнях, а також надасть 

можливість удосконалення вітчизняного законодавства, що регулює 

публічно-правові відносини відповідно до сучасних світових стандартів та 

конституційних положень, а це у свою чергу, спростить їх застосування 

юристами-практиками у правотворчому процесі. 

Проблема розмежування категорій адміністративних і кримінальних 

правопорушень на сьогоднішній день залишається досить гострою і не 

розробленою як в кримінальному, так і в адміністративному законодавстві. 

Перш за все, це пов’язано з відсутністю єдиної термінологічної бази, 

зокрема, це стосується визначення основних понять. Проте, слід відмітити 

нові прогресивні досягнення у кримінальному законодавстві з відповідного 

питання. Так, Закон України від 22.11.2018 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень», який набирає чинності 

01.07.2020 р., закріплює положення, відповідно до яких змінюється 

термінологія у Кримінальному кодексі України, а саме, замість 

узагальнюючого поняття «злочин» пропонується нововведення до ст. 11 КК 

України «Поняття кримінального правопорушення»: «1) Кримінальним 

правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального 

правопорушення. 2) Не є кримінальним правопорушенням дія або 

бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить 

суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди 

фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі», а також до ч. 2 ст. 12 

КК України пропонується визначення поняття «кримінального проступку», – 

«це передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення 

якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше 

покарання, не пов’язане з позбавленням волі». У зв’язку із цим слід 

зазначити, що за наявності ситуації, коли реформується система 

кримінальної юстиції, разом із тим відбувається позитивна тенденція до 

реформування інституту адміністративної відповідальності, виникає питання 

про існування загальної теорії розмежування адміністративних проступків і 

кримінальних проступків.  

Щодо проблематики відмінності безпосередньо адміністративних 

правопорушень (проступків), від кримінальних правопорушень, слід 

зазначити, що у наукових колах неодноразово висвітлювалося це питання. 

Так, адміністративні правопорушення, на відміну від інших порушень, 

посягають на державний або громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління. У свою чергу, кримінальні 

правопорушення посягають на суспільний лад, на загальні, суспільні блага, 

власність, економічні, політичні, культурні і особисті права людини. 

Сутнісною відмінністю злочину від інших видів правопорушень М.М. 

Дмитрук вважає «для адміністративного правопорушення (проступку), – 

порушення прав та обов’язків у сфері зовнішнього державного управління; 

для злочину, – посягання на найважливіші суспільні відносин, що 

забезпечують існування людини як біологічної істоти, малих та великих 

соціальних груп» [34, с. 28].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Деякі вчені наголошують, що у встановленні критеріїв розмежування 

злочинів і адміністративних деліктів значну роль відіграє склад 

правопорушення. Зокрема, представники кримінально-правової науки 

пропонували критерії, за якими можливо, на їхню думку, здійснити 

відмежування складів злочинів від еквівалентних їм складів 

адміністративних правопорушень. З цією метою виділялося значення об’єкта 

правопорушення, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони [35; 

36; 37; 38]. На думку інших вчених зрозумілим та ефективним критерієм 

відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а відтак 

відмінністю адміністративного правопорушення від кримінального 

правопорушення, виступає адміністративна преюдиція [39; 40; 41; 42]. Але 

найпоширенішим науковим поглядом щодо розмежування адміністративних 

правопорушень і кримінальних правопорушень висувається розмежування за 

«універсальним» критерієм, – за ступенем суспільної небезпеки діяння. У 

теорії права традиційною і загальновизнаною є точка зору, згідно з якою 

правопорушення класифікується на злочини та проступки в залежності від 

ступеню суспільної небезпеки (шкідливості) [43, с. 438-439]. Отже, будь-який 

делікт завдає шкоди (або створює загрозу заподіяння шкоди) охоронюваним 

законом цінностям, законним інтересам фізичної або юридичної особи, 

суспільним або державним інтересам.  

Відмежування адміністративних проступків від інших правопорушень є 

одним з першочергових і досить важливих завдань компетентного органу 

(посадової особи), що застосовує норми законодавства. Складність його 

вирішення обумовлена наявністю низки загальних ознак, властивих всім 

видам правопорушень: усі вони є небезпечними (шкідливими) для 

суспільства, держави і громадян; будь-яке з них порушує вимоги (приписи) 

тих чи інших правових норм. Так, наприклад, І.М. Копотун наголошує, щоб 

відмежувати адміністративні проступки від злочинів, потрібно керуватися 

такими критеріями: 1) основні: матеріальний (суспільна небезпека); 

суб’єктивна сторона; суб’єкт, який вчинив правопорушення; 2) допоміжні: 
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критерій покарання; процесуальний; коло осіб (органів), які уповноважені 

розглядати такі справи [44, с. 30-31]. Отже, правопорушення розрізняються 

за матеріальними і формальними ознаками.  

За основною матеріальною ознакою – ступенем суспільної небезпеки, 

всі правопорушення можна розділити на злочини і проступки 

(адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові). Злочин на відміну від 

адміністративного проступку має найбільш високий ступінь суспільної 

небезпеки, який характеризується об’єктом посягання, характером діяння, 

способом його вчинення, наслідками (розміром збитку), мотивом, метою, 

формою вини, юридичними ознаками особи, яка вчинила правопорушення 

тощо.  

За твердженням В.О. Тулякова основними концептуальними поглядами 

на відмінність злочинів від інших видів правопорушень є відмежування 

злочину від інших правопорушень як суспільно небезпечного діяння від 

суспільно шкідливого або відмежування як діяння, ступінь суспільної 

небезпеки якого більша, ніж ступінь суспільної небезпеки інших 

правопорушень (проступків), оскільки всі правопорушення розглядаються як 

суспільно небезпечні [45, с. 123].  

Є.В. Додін висловлює кілька принципових думок щодо сутності 

адміністративного проступку. По-перше, що адміністративний делікт якісно 

відрізняється від злочину, а цією якістю є законодавчо визначена можливість 

настання адміністративної відповідальності за відсутністю вини. По-друге, 

наполягає на суспільній небезпечності адміністративного проступку і 

підкреслює, що вона є меншою за суспільну небезпечність злочину, і 

пропонує для її виміру термін – інтенсивність [46, с. 51, 57, 59].  

Формальною ознакою, що покладено в основу розмежування 

адміністративного проступку від злочину є характер протиправності і 

караності. Адміністративний проступок (адміністративне правопорушення) – 

діяння, передбачене нормами адміністративного права, що містяться в КпАП 

України, за яке встановлена адміністративна відповідальність. Злочин – 
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діяння, заборонене кримінальним законом, за вчинення якого передбачено 

кримінальне покарання. По-перше, протиправність є об’єктивною формою 

вираження суспільно небезпечного діяння, його зовнішньою стороною. Це 

означає, що суспільно небезпечне (шкідливе) діяння має бути офіційно 

засвідчено (підтверджено) законом як протиправне. По-друге, 

протиправність – це об’єктивна властивість правопорушення. Об’єктивне у 

такому розумінні, що будь-яке правопорушення посягає на ті соціальні блага, 

які надає право: охоронювані їм суспільні інтереси (приватні і публічні), той 

порядок у суспільних відносинах, який підтримується за допомогою 

правового інструментарію, тобто правопорушення посягає на те, що береться 

під захист. Саме в цьому сенсі протиправне невіддільне від суспільно 

небезпечного, шкідливого. 

Але вказані ознаки (матеріальні і формальні) розмежування злочину і 

адміністративного правопорушення не є незмінними. На різних етапах 

розвитку суспільства одні і ті ж діяння можуть оцінюватися законодавством 

як «більш-менш» суспільно небезпечні, а отже, можуть визнаватися або 

злочинами, або адміністративними проступками (адміністративними 

правопорушеннями). Законодавець із урахуванням досягнутого рівня 

розвитку суспільства, зовнішніх і внутрішніх обставин, різних позитивних і 

негативних процесів, вводить нові склади злочинів і адміністративних 

правопорушень, скасовує деякі раніше існуючі, переводить окремі діяння з 

розряду злочинних в категорію адміністративних правопорушень або 

навпаки. Оскільки об’єкти посягання у деяких адміністративних 

правопорушень і злочинів загальні, питання про їх розмежування досить 

складне. За вчинення будь-якого правопорушення застосовуються каральні 

санкції. Національна правова система охороняється в тому числі й 

адміністративними і кримінальними санкціями. В умовах забезпечення 

гарантій законності, захисту прав і свобод громадян, суспільних і державних 

інтересів, дуже важливо чітко розрізняти види конкретних правопорушень 

для їх правильної кваліфікації, а також законного і обґрунтованого 
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притягнення винних до відповідальності. Для цього доводиться порівнювати 

норми кримінального і адміністративного права.  

Необхідно звернути увагу на специфіку певних властивостей, що 

відрізняють адміністративне правопорушення від кримінального. Основними 

показниками є суспільна небезпека і вид протиправності. Слід зауважити, що 

протиправність адміністративних проступків знаходиться в тісному зв’язку з 

їх суспільною небезпекою. І тут насамперед, ураховується матеріальний 

критерій – рівень шкідливості для суспільства, на основі чого вирішується 

питання про вид протиправності, – адміністративної або кримінальної. При 

цьому також враховується правова норма, згідно з якою за порушення 

загальнообов’язкових правил поведінки винні особи несуть адміністративну 

відповідальність, якщо вчинене правопорушення за своїм характером не 

підлягає кримінальній відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

Більш того, єдиною рисою, що відрізняє адміністративне правопорушення 

від інших видів правопорушень, є той факт, що воно як діяння посягає на 

суспільні відносини (громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, встановлений порядок управління), які охороняються саме 

адміністративним законодавством, а не будь-яким іншим.  

Отже, аналіз питання щодо розмежування адміністративного 

правопорушення і злочину дає підстави стверджувати, що законодавець 

недостатньо чітко визначає межі між суміжними діяннями, внаслідок чого 

правозастосовувачі можуть допускати помилки при їх кваліфікації. Головним 

виходом з такої ситуації є закріплення на законодавчому рівні чіткої 

термінології, особливо це стосується суспільної небезпеки, адже 

розмежування між адміністративним правопорушенням і злочином має 

проводитися за ступенем суспільної небезпеки діяння. У зв’язку із цим в 

нормативному визначенні поняття «адміністративне правопорушення» 

необхідно враховувати ознаку суспільної небезпеки.  

Офіційне поняття, зміст, основні ознаки, юридична характеристика 

адміністративних правопорушень має нормативне закріплення, міститься у 
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Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпАП України), 

Митному кодексі України (МК України). Так, відповідно до ч. 1 ст. 9 КпАП 

України «адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність» [47]. У ст. 458 МК України закріплено: 

«порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє 

собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, 

що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами 

законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх 

органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного 

оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під 

митним контролем або контроль за якими покладено на органи доходів і 

зборів цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом 

передбачена адміністративна відповідальність». Таким чином, слід відмітити 

позитивний вітчизняний досвід нормативного закріплення офіційної 

дефініції «адміністративне правопорушення», що полегшує сприйняття її 

змісту та ефективне використання. 

Детальний аналіз змісту наведеної нормативної дефініції дозволяє 

виділити загальні ознаки, властиві всім адміністративним правопорушенням, 

що відрізняють їх від інших правопорушень (злочинів, дисциплінарних 

проступків, цивільно-правових деліктів тощо). До числа характерних ознак 

можна віднести: 1) діяння (активна чи пасивна поведінка); 2) протиправність; 

3) винність (умисно або необережно); 4) суспільна небезпека (шкідливість); 

5) караність. Зазвичай, більшість цих ознак визнаються всіма вченими і 

трактуються ними майже однаково, за винятком основного елементу 

адміністративного правопорушення, – його суспільної небезпеки. 
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В юридичній літературі аналізу сутності і ознак адміністративного 

правопорушення (проступку) приділено достатньо уваги. У переважній 

більшості наукових праць поняття і ознаки адміністративного 

правопорушення (проступку) трактуються на підставі нормативної дефініції. 

Варто відзначити фундаментальні наукові дослідження адміністративних 

правопорушень, здійснені вченими-адміністративістами. Так, В.К. Колпаков, 

аналізуючи зміст ст. 9 КпАП України, виділяє апостеріорні ознаки, що 

забезпечують розпізнання у різноманітті діянь таких, що можуть 

кваліфікуватися як адміністративні правопорушення, а саме: 

- «це виключно діяння, тобто дія чи бездіяльність, з чого випливає, що 

думки, бажання чи інші вияви психічної діяльності юридичного значення не 

мають і не можуть бути адміністративним проступком; 

- протиправність, тобто заборона адміністративно-правовими нормами 

конкретного діяння як такого, що завдає шкоди чи загрожує небезпекою; 

- винність, що передбачає наявність у особи відповідного власного 

психічного ставлення до свого діяння і його наслідків. Законодавець вважав 

за необхідне вказати на форми вини, що мають юридичне значення: умисел і 

необережність; 

- адміністративна караність, яка означає, що за вчинення конкретного 

порушення адміністративним законодавством передбачається відповідне 

покарання. За чинним КпАП України таким покаранням є адміністративне 

стягнення; 

- об’єкт посягання, тобто це діяння, що посягають на громадський 

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

управління» [48, с. 25-26].  

В.В. Доненко вважає, що адміністративному правопорушенню властиві 

такі загально-правові ознаки:  

- «це акт вольової поведінки (дія чи бездіяльність), тобто діяння, а не 

думки, бажання чи інші подібні прояви психічної діяльності людей;  
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- антигромадська спрямованість (цю ознаку ототожнюють із 

суспільною небезпекою або суспільною шкідливістю);  

- протиправність (подібне діяння завжди посягає на 

загальнообов’язкові правила, встановлені тим чи іншим нормативним актом);  

- винуватість визначає, що діяння скоєне умисно або з необережності;  

- адміністративна караність (подібне протиправне, винне діяння буде 

визнане адміністративним проступком тільки тоді, коли за його вчинення 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність)» [49, с. 40]. 

В.В. Середа, З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль виокремлюють об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки адміністративного правопорушення. До об’єктивних 

ознак науковці відносять:  

- «суспільну небезпеку (суспільну шкідливість) – дія чи бездіяльність, 

що заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди об’єктам 

адміністративно-правової охорони, які передбачені у ст. 9 КпАП України;  

- протиправність – внутрішня властивість адміністративного 

проступку, вираз специфічного соціально-правового сприйняття активності 

суб’єкта, яке об’єктивізується у забороні таких вчинків на 

загальнодержавному рівні; 

 - караність – означає, що адміністративним проступком визнається 

лише таке протиправне, винне діяння, за яке законом передбачено 

застосування адміністративних стягнень» [50, с. 38]. Суб’єктивними 

ознаками, у свою чергу, вважають: 

- «винність – мається на увазі наявність у особи відповідного 

психічного ставлення до вчиненого діяння та його наслідків (за умови 

наявності останніх);  

- осудність (деліктоздатність) – передбачає спроможність особи нести 

встановлену законом адміністративну відповідальність за протиправні 

вчинки» [51, с. 38]. 
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В.В. Галунько наголошує на тому, що визначення адміністративного 

правопорушення (проступку) містить обов’язкові ознаки протиправного 

діяння, яке може бути кваліфіковане як адміністративний проступок, а саме:  

- «протиправність (порушення певної норми права);  

- наявність вини (суб’єктивний чинник правопорушення, що вказує на 

внутрішнє сприйняття правопорушником власного діяння). Вважає його 

спірним, ураховуючи положення про притягнення до адміністративної 

відповідальності юридичних осіб;  

- форма дії (активна поведінка) чи бездіяльності (пасивна поведінка, 

відсутність дії);  

- посягання на громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління. Перелік означених загальних 

об’єктів, на які можуть посягати протиправні діяння, не є вичерпним, він 

переважно встановлює напрямки, в яких правовідносини охороняються 

адміністративно-деліктним законодавством;  

- наявність у законі прямої вказівки на адміністративну 

відповідальність за конкретне діяння» [51, с. 285-286]. 

Д.Н. Бахрах, Б.В. Росінський, Ю.М. Старілов виокремлюють шість 

ознак адміністративного правопорушення:  

- «суспільна шкідливість;  

- адміністративна протиправність;  

- діяння (тобто свідома, вольова дія або бездіяльність одного або 

декількох осіб);  

- діяння, вчинене фізичною або юридичною особою (ознака, що 

характеризує суб’єктів адміністративного правопорушення);  

- винність (тобто це діяння свідоме, вольове, вчинене умисно або 

необережно);  

- караність (застосування адміністративних стягнень)» [52, с. 546-548].  

С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін, у свою 

чергу, називають три характерні ознаки адміністративного правопорушення 
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(проступку): «протиправність (розуміється заборона дії, що передбачена 

конкретною визначеною адміністративною нормою); винність (означає, що 

адміністративним проступком може бути тільки дія, яка вчинена особою 

умисно або з необережності в межах порушеної норми); адміністративна 

караність (полягає в тому, що за вчинення проступку особа повинна нести 

лише адміністративну відповідальність). Разом із цим науковці зазначають, 

що у теорії адміністративного права визнається ще одна ознака, – суспільна 

шкідливість (суспільна небезпечність, антигромадська спрямованість), яка 

означає, що адміністративний проступок завдає або створює загрозу 

заподіяння певної шкоди об’єктам адміністративно-правової охорони» [53, с. 

92-93]. 

Ю.П. Битяк стверджує, що будь-яке адміністративне правопорушення 

(проступок) характеризується низкою найхарактерніших та найсуттєвіших 

ознак. Це, насамперед, «діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи 

бездіяльність, а також акт зовнішнього вияву ставлення особи до реальної 

діяльності інших людей, суспільства, держави. Закону непідвладні 

переконання, думки людей, якщо вони не знайшли зовнішнього вияву. 

Діяння визнають адміністративним правопорушенням за ознаками: 

суспільної шкідливості, протиправності, вини й адміністративної караності. 

Суспільна шкідливість дії чи бездіяльності означає, що вона заподіює або 

створює загрозу заподіяння шкоди об’єктам адміністративно-правової 

охорони, які передбачено ст. 9 КпАП України. Протиправність означає, що 

дію чи бездіяльність прямо заборонено адміністративно-правовими нормами, 

а також ознака протиправності вказує на неприпустимість аналогії закону, 

що сприяє зміцненню законності, виключає можливість притягнення до 

адміністративної відповідальності за діяння, не передбачені чинним 

законодавством про адміністративні правопорушення. Адміністративним 

правопорушенням (проступком) може бути тільки винне діяння. Вина 

полягає в психічному ставленні особи до діяння та його шкідливих наслідків 

і може бути умисною або необережною. Адміністративна караність свідчить, 
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що адміністративним проступком визнають лише таке протиправне, винне 

діяння, за яке законодавством передбачено застосування адміністративних 

стягнень» [2, с. 175-176]. Разом із тим, В.Б. Авер’янов, розглядаючи 

адміністративний проступок як підставу адміністративної відповідальності, 

слушно наголошує на тому, що необхідною ознакою для суспільних відносин 

є «ступінь небезпеки адміністративного правопорушення. Ця ознака є 

принциповою, оскільки тільки діяння, що є шкідливими, законодавець 

закріпив у Особливій частині розділу II КпАП України» [54, с. 433].  

Отже, підтримуючи позиції вчених-адміністративістів щодо 

виокремлення обов’язкових ознак адміністративного правопорушення, слід 

зазначити, що розробка, формування і законодавче визначення поняття 

«адміністративне правопорушення (проступок)» має базуватися на 

відповідних теоретичних засадах науки адміністративного права. До 

значення цього поняття мають бути обов’язково включені всі основні 

узагальнені ознаки, що відображають його сутнісні риси. Виходячи з цього, 

до змісту поняття «адміністративне правопорушення (проступок)» поряд з 

ознаками «діяння», «протиправність», «винність», «караність», має 

обов’язково бути зарахована фундаментальна ознака «суспільна 

небезпечність (шкідливість)». Включення цієї ознаки законодавцем в 

офіційне визначення поняття «адміністративного правопорушення» 

дозволило б повніше розробити його теоретичну концепцію. Слід 

констатувати, що всі ці ознаки у сукупності характеризують фактичну 

підставу адміністративної відповідальності й складають її матеріальний 

зміст, який конкретизується в законодавстві про адміністративні 

правопорушення у формі конкретних складів правопорушення, в яких 

законом передбачено необхідні й специфічні ознаки, властиві певному 

конкретному діянню [55, с. 153]. 

Сутність адміністративного правопорушення визначається його 

суспільною небезпекою, ступінь якої залежить від завданої шкоди, 

заподіяною будь-яким охоронюваним законом суспільним відносинам. Саме 
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ступінь суспільної небезпеки обумовлює відповідальність за вчинення 

адміністративного правопорушення. Так, грубе, повторне або систематичне 

правопорушення обумовлює посилення адміністративної відповідальності. 

Закріплені в нормах права обов’язкові правила поведінки, передбачають 

можливість застосування за їх порушення (недотримання, ухилення) заходів 

державного примусу. Про високий ступінь суспільної небезпеки, завданої 

правопорушенням шкоди, свідчать «серйозні» санкції: адміністративний 

арешт, виправні роботи, позбавлення спеціального права, високі суми 

штрафів. Незначний ступінь суспільної небезпеки підтверджують такі 

адміністративні стягнення, як попередження, штрафи невеликих розмірів. 

Відсутність ознаки суспільної небезпеки (шкоди) діяння не може вказувати 

на визнання його протиправним. Однак, слід звернути увагу на те, що 

нормативно закріплене поняття адміністративного правопорушення 

(проступку) не відображає повною мірою всі ознаки, властиві 

адміністративному правопорушенню. Законодавець при визначенні поняття в 

числі його ознак чітко не називає суспільну небезпеку, на відміну, наприклад, 

від визначення поняття злочину, передбаченого ч. 1 ст. 11 Кримінального 

кодексу України (КК України): «суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину» [56]. Проте, варто зазначити, 

опосередковано про наявність ознаки суспільної небезпеки 

адміністративного правопорушення свідчать положення ст. ст. 10-11 КпАП 

України, відповідно з якими шкідливі наслідки дії чи бездіяльності особи є 

елементом юридичної конструкції форми вини. Тобто у вітчизняному 

законодавстві термін «суспільна небезпека» використовується тільки по 

відношенню до злочинів. Що стосується інших видів правопорушень, то 

законодавець щодо них не застосовує таке поняття як «суспільна небезпека». 

Тим не менш, факт відсутності у КпАП України відповідної ознаки зовсім не 

означає, що цей нормативно-правовий акт не враховує суспільної небезпеки 

адміністративних правопорушень або адміністративним правопорушенням 

вона не притаманна, оскільки суспільна небезпека суперечить нормальним 

умовам життя суспільства і визначається тією шкодою, яка заподіюється або 
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може бути заподіяна суспільним відносинам. Так, наприклад, 

адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові правопорушення також 

завдають певної шкоди інтересам держави, суспільства та окремим особам, і 

в силу цього, є суспільно небезпечними. Але за наявності чи відсутності 

нормативно-правової заборони діяння не може підвищуватись чи 

знижуватись розмір заподіяної шкоди, виражений, як правило, в 

матеріальних показниках. Суспільна небезпека визначається з позицій 

соціальних цінностей, прийнятих у суспільстві, і є такою незалежно від волі 

законодавця або органу, що застосовує закон. Законодавець, виявивши факт 

суспільної небезпеки діяння, може цей факт тільки зафіксувати, тобто 

«визнати» його в якості адміністративного проступку або злочину. У 

більшості випадків щоб уникнути свавілля в здійсненні правозастосовчої 

практики, законодавець намагається формалізувати поняття «суспільної 

небезпеки» у самому тексті закону, яке може визначатися як безпосередньо, 

так і через систему юридичних понять і категорій.  

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати 

визначати поняття «адміністративне правопорушення (проступок)» (зокрема 

для його класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки) як 

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

вчинене суб’єктом адміністративних правовідносин, що завдає шкоди особі 

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

яке законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Серед 

низки ознак, притаманних адміністративним правопорушенням і які детально 

охарактеризовані вже в навчальних та наукових джерелах (діяння, 

протиправність, винність, караність), обов’язково слід враховувати таку 

фундаментальну ознаку як «суспільна небезпечність (шкідливість)». Адже 

саме така ознака виражає сутність адміністративного правопорушення 

(проступку). Ступінь суспільної небезпеки залежить від завданої шкоди, 

заподіяною будь-яким охоронюваним законом суспільним відносинам. Саме 

ступінь суспільної небезпеки обумовлює відповідальність за вчинення 

адміністративного правопорушення. 
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1.2. «Ступінь суспільної небезпеки» як одна із основних ознак 

адміністративних правопорушень: визначення змісту 

 

 

В умовах динамічного розвитку адміністративного законодавства 

багато суспільних явищ і процесів характеризується складністю їх 

сприйняття. Дослідження проблематики адміністративних правопорушень 

залишається однією із актуальних тем як у вітчизняній, так і зарубіжній 

юридичній науковій думці, однак тривалі дискусії щодо сутності «ступеня 

суспільної небезпеки» не привели поки до вироблення однакового 

теоретичного пояснення цього правового феномена. 

У науковому середовищі виникають суперечки, висловлюється багато 

протилежних думок з цього приводу, згідно з якими одні автори (переважно 

представники науки кримінального права) впевнені, що суспільна небезпека 

властива тільки злочинам [57, с. 225; 58, с. 120], а тому наділення суспільною 

небезпекою адміністративних правопорушень вбачається ними за помилкове, 

і вони переконливо доводять, що адміністративні правопорушення шкідливі 

для суспільства, але не суспільно небезпечні [2, с. 175; 59, с. 89; 33, с. 41]. 

Натомість інші фахівці вважають, що адміністративні правопорушення 

характеризуються ознакою суспільної небезпеки і відрізняються від злочинів 

лише ступенем суспільної небезпеки, який визначається різними обставинам 

протиправного діяння [10, с. 40; 60, с. 228; 61, с. 112; 27, с. 331]. Третій 

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

«суспільна шкідливість» ототожнюються [62, с. 73; , с. 13; 63, с. 69]. Проте, 

адміністративним правопорушенням властива не просто шкідливість або 

небезпечність, а саме суспільна небезпека, як матеріальна ознака будь-якого 

правопорушення. Тому виявляється необхідним більш змістовне, поглиблене 

дослідження такої ознаки адміністративного правопорушення як суспільна 

небезпека для правильного розуміння її сутності. 
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Головним аргументом на користь виділення суспільної небезпеки в 

якості істотної ознаки, є той факт, що адміністративне правопорушення 

посягає на встановлений порядок, на певні сформовані в суспільстві 

відносини, а отже, це негативне соціальне явище є суспільно небезпечним 

діянням. Адміністративні правопорушення небезпечні і шкідливі для 

суспільства не тільки своєю поширеністю, а й можливістю їх вчинення. Саме 

суспільна небезпека, власне її ступінь обумовлює особливості 

відповідальності за вчинення правопорушення, адже однією з 

найважливіших функцій держави є охорона і забезпечення захисту таких 

суспільних відносин.  

Щодо розкриття сутності адміністративного правопорушення через 

його шкідливість, слід зазначити, що адміністративне правопорушення, 

посягаючи на встановлений порядок і певні суспільні відносини, завдають їм 

шкоди в тій чи іншій мірі. Однак при цьому не варто забувати, що небажаний 

результат обов’язково проявляється в наявності реальної шкоди (наприклад, 

дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КпАП України), безквитковий проїзд 

пасажира (ст. 135 КпАП України), знищення або пошкодження зелених 

насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх 

межами (ст. 153 КпАП України) тощо) і їх називають правопорушеннями з 

матеріальним складом.  

В той же час, адміністративно-деліктне законодавство містить низку 

формальних складів адміністративних правопорушень, які характеризуються 

лише створенням умов для настання шкоди, але не самим її настанням. 

Важливо відзначити, що шкода в таких випадках може і не наступити взагалі. 

Протиправним визнається допущення небезпеки заподіяння несприятливих 

наслідків (наприклад, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-

гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм (ст. 44-3 КпАП 

України), порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 46-1 КпАП 

України), порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 

(ст. 175 КпАП України) тощо).  
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Тобто не можна однозначно визначити однією з ознак 

адміністративного правопорушення виключно шкідливість. Адміністративні 

правопорушення несуть потенційну загрозу заподіяння реальних збитків 

суспільним відносинам і, відповідно, не тільки суспільно шкідливі (якщо 

наслідком такого діяння стало заподіяння шкоди), але і суспільно небезпечні. 

Видається, що розмежування понять «суспільна небезпека» і «суспільна 

шкідливість» навряд чи правомірно, оскільки ці явища є однопорядковими. 

Таким чином, суспільна небезпека і суспільна шкідливість за своїм змістом 

дуже близькі і взаємопов’язані, адже в певних випадках суспільна небезпека 

проявляється в нанесенні шкоди суспільству, і навпаки, нанесення шкоди 

може бути суспільно небезпечне, тобто адміністративні правопорушення в 

силу своєї шкідливості є суспільно небезпечними, а отже, ознака суспільної 

небезпеки фактично деталізує ознаку шкідливості.  

Для всебічного правового аналізу суспільної небезпеки як обов’язкової 

ознаки адміністративного правопорушення, необхідно дослідити її 

визначення в правовій літературі; проаналізувати співвідношення понять 

«суспільної небезпеки» адміністративного правопорушення і «шкідливості», 

виділити істотні ознаки досліджуваного поняття та запропонувати його 

дефініцію.  

Визначення змісту поняття слід починати із з’ясування етимологічного 

значення таких слів, як «суспільний» та «небезпека». Так, «суспільний» 

означає «який виражає відносини, становище людей у суспільстві; створений, 

нагромаджений суспільством у процесі виробництва; який являє собою 

спільне надбання» [20, с. 1417]; «реальність відносин, які створені людьми в 

суспільстві» [64, с. 6]. Тобто, можна цілком логічно стверджувати, що 

прикметник «суспільний» є похідним від іменника «суспільство».  

«Небезпека» – це «можливість якогось лиха, нещастя, якоїсь 

катастрофи, шкоди тощо; стан, коли кому-, чому-небудь щось загрожує» [20, 

с. 747]; «негативна властивість матерії, яка проявляється у її здатності 

завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. 
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Якщо йдеться про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, 

властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди життю чи здоров’ю 

людини або системам, що забезпечують життєдіяльність систем» [65, с. 112]. 

Так, категорію «небезпека» можна визначити як ймовірність заподіяння 

шкоди певному об’єкту, небезпека постійно змінюється залежно від 

конкретних загроз в наявних обставинах і пов’язана з негативними 

наслідками, які можуть настати. 

Під поняттям «суспільна небезпека» розуміється діяння, яке «або 

безпосередньо заподіює шкоду суспільним відносинам, або охоплює 

можливість заподіяння відповідної шкоди» [66, с. 157]. Більшість визначень 

суспільної небезпеки, які були сформульовані в теорії права з цієї позиції, 

посилалися на завдану суспільству і його членам шкоду, тобто термін 

«суспільна небезпека» вживається в широкому сенсі як властивість будь-

якого посягання. Так, В.С. Прохоров стверджує, що категорія суспільної 

небезпеки виражає «всі ті збитки, які завдаються суспільству» [67, с. 23]. 

М.С. Малєїн визнає що «правопорушення є суспільно шкідливі і тому 

суспільно небезпечні» [68, с. 37], тим самим ототожнюючи суспільну 

шкідливість та суспільну небезпеку. Такий підхід був започаткований ще за 

радянських часів та акцентував увагу на антигромадській установці 

правопорушника, яка свідчить про те, що діяння є небезпечним для існуючої 

системи суспільних відносин. При цьому, в якості показника суспільної 

небезпеки розглядалася, зокрема, й заподіяна шкода. У зв’язку із цим, 

ступінь суспільної небезпеки правопорушення визначали тільки за обсягом 

шкоди, яка настала чи могла настати, тобто у понятті «суспільна небезпека» 

поєднуються як реальна шкода, так і загроза її настання. А отже, у такому 

випадку, суспільна небезпека вважалася синонімом соціальної шкідливості. 

Поняття «шкода» трактується як втрати, збитки, іноді людські жертви, 

неприємності тощо, що є наслідком яких-небудь дій, вчинків; будь-яке 

знецінення блага, що охороняється правом. Шкоду поділяють на майнову 

(матеріальну) – це майнові та/чи грошові збитки, спричинені юридичній або 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
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фізичній особі; та немайнову (моральну) – це страждання, заподіяні фізичній 

особі внаслідок фізичного або психічного впливу, що спричинило 

погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і 

бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інші негативні наслідки 

морального характеру [69]. У загальнотеоретичному розумінні «шкода» 

(польс. szkoda, від давньонім. scado – втрата, збиток) означає зменшення або 

знищення майнової, немайнової чи іншої сфери потерпілого [70, с. 441]. 

Соціальна суть шкоди виражається в сукупності негативних наслідків 

правопорушення, що становлять собою: порушення правопорядку; 

дезорганізацію суспільних відносин і приниження; знищення якого-небудь 

добра, цінності, суб’єктивного права; обмеження користування ними; 

перешкоджання свободі поведінки інших суб’єктів всупереч закону [22, с. 8].  

Деякі дослідники вважають соціальну шкідливість елементом 

суспільної небезпеки. За таким підходом суспільна небезпека полягає у 

спрямованості діяння проти основних соціальних цінностей, а її зміст 

складається з небезпеки самого діяння, небезпеки його наслідків і небезпеки 

особистості винного. У цьому сенсі соціальна шкідливість – це 

характеристика прямих негативних наслідків протиправної поведінки [71, с. 

68; 72, с. 58]. На погляд А.О. Штанько шкідливість правопорушення має 

набагато більше проявів, і визначення шкоди, що заподіюється 

правопорушенням, не можна обмежити лише прямими негативними 

наслідками. Тобто, якщо з одного боку визнати суспільну шкоду елементом 

суспільної небезпеки, а з іншого боку, враховуючи положення чинного 

законодавства, стверджувати, що суспільно небезпечними є злочини, а 

адміністративні проступки, – лише суспільно шкідливі, то суспільна 

небезпека буде дійсно ступенем суспільної шкідливості. Але тоді стає 

незрозумілим, як суспільна шкідливість може бути одночасно і елементом 

суспільної небезпеки, і родовим поняттям щодо неї. Називає критерії, за 

якими можна простежити відмінності між соціальною шкідливістю і 

соціальною небезпекою: за часом існування; за носієм властивостей; за 
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можливістю виміру; за юридичним значенням [73, с. 26, 28]. Можливим 

видається дослідження суспільної небезпеки у дещо іншому розумінні, коли 

вона розглядається як більш оціночна ознака у порівнянні із соціальною 

шкідливістю. Так, деякі науковці вважають, що суспільна небезпека – це 

оціночне уявлення людей про ступінь соціальної шкідливості 

правопорушень, причому, уявлення саме про можливу соціальну шкідливість 

[74, с. 7]. Наприклад, суспільно небезпечним є таке діяння, яке «завдало або 

здатне заподіяти суттєві збитки суспільним відносинам» [75, с. 29]; суспільна 

небезпека означає «найбільш високий рівень соціальної шкідливості діяння 

та характеризується відповідним характером і ступенем» [76, с. 90]; якщо 

соціальна шкідливість правопорушення досягає рівня суспільної небезпеки, 

то воно є злочином» [77, с. 25]. Тобто, суспільна небезпека і соціальна 

шкідливість у такому тлумаченні співвідносяться як можливе і дійсне (як 

родове і видове поняття). Саме так соціальна шкідливість й суспільна 

небезпека відображається в сучасному українському законодавстві, де 

злочини чітко охарактеризовані як суспільно небезпечні діяння, а іншим 

правопорушенням, в тому числі адміністративним проступкам, віднесена 

властивість суспільної шкідливості. 

Щодо співвідношення шкідливості та суспільної небезпеки є досить 

примітною точка зору, яку запропонував А.С. Шириков. За його 

твердженням, правопорушення набуває шкідливості лише після його 

вчинення, тому що тільки у такому випадку наступають наслідки, які 

дозволяють розцінювати його як шкідливе. До цього соціальна шкідливість 

діяння є лише можливою, суспільна ж небезпека як властивість діяння існує 

апріорно. Вважає, що кількісно-якісні характеристики, які виражаються 

термінами «характер» та «ступінь», можуть бути застосовні лише до 

соціальної шкідливості, адже суспільна небезпека абсолютна: вона або є, або 

її немає. Крім цього, шкідливим може бути лише саме діяння, а суспільно 

небезпечним, – як діяння, так і суб’єкт [78, с. 25-26]. Отже, відповідно до 

етимологічного значення, суспільна небезпека відображає лише потенційну 
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можливість, а не реальне заподіяння або створення загрози заподіяння 

істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [79, с. 

81]. Тому поняття «шкода» не може підмінятися поняттям «суспільна 

небезпека», шкода – це ознака, яка ідентифікує суспільну небезпеку. А отже, 

суспільна небезпека і суспільна шкідливість є самостійними категоріями, що 

співвідносяться як частина і ціле, де ціле – це суспільна небезпека, а шкода – 

її складова. 

Враховуючи вищезазначене, у цілому, практично всі дослідники були 

одностайні в головному, – в розумінні матеріальної сутності правопорушень 

як антигромадських, тобто шкідливих в тій чи іншій мірі антисоціальних 

явищ. В силу цього, дискусія, по суті, носить термінологічний характер, а 

саме які правопорушення є суспільно небезпечні, а які суспільно шкідливі, 

тобто деякі автори бажали підкреслити їх відмінність, звідси і різне 

ставлення до оцінки кількісно-якісних показників правопорушень. 

Слід зазначити, що у КпАП України не застосовується термін 

«суспільна небезпека», але включено такі визначення як «настання 

шкідливих наслідків», «діяння, що посягає на...», «завдана шкода», що 

характеризує адміністративне правопорушення як суспільно небезпечне. А 

втім, аналіз чинного законодавства України дає змогу зробити висновок про 

те, що законодавець пов’язує суспільну небезпеку з будь-яким 

правопорушенням. Так, В.К. Колпаков, аналізуючи коментар до КК України, 

зазначає: «по-перше, що суспільна небезпека – це об’єктивна властивість 

будь-якого правопорушення, включаючи злочин; по-друге, що властивість 

суспільної небезпеки полягає в тому, що правопорушенням завдається 

загроза заподіяння шкоди об’єктам кримінально-правової охорони. Така 

шкода полягає в дестабілізації суспільних відносин, порушеннях 

правопорядку, законних прав і свобод громадян та організацій. Шкода 

завдається потерпілій особі і може бути матеріальною, фізичною, 

моральною» [80, с. 168]. В.В. Шаблистий вважає, що адміністративні 

правопорушення спричиняють шкоду людині, суспільству, державі; 
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кримінальні проступки заподіюють їм істотну шкоду; злочини, – посягають 

на їх безпеку [81, с. 22]. О.О. Дудоров у свою чергу, називає «суспільну 

небезпеку» (небезпечність) об’єктивно-суб’єктивною категорією, яка 

визначається низкою факторів, у тому числі значущістю об’єкта 

кримінально-правової охорони, тяжкістю наслідків, способом дії, стадією 

вчинення діяння, формою вини [82, с. 86]. А отже, адміністративне 

правопорушення – це суспільно небезпечне діяння, але з меншою мірою 

небезпеки, ніж та що проявляється у злочинному посяганні.  

В українській адміністративно-правовій концепції можна виокремити 

декілька варіантів співвідношення шкідливості та суспільної небезпеки як 

ознак адміністративного правопорушення (проступку). Так, наприклад, на 

погляд І.П. Голосніченка поняття «суспільної небезпеки» адміністративних 

проступків є таким, що завдає шкоду суспільним відносинам. Вчений-

адміністративіст пропонує правопорушення з невисоким рівнем суспільної 

шкоди розглядати в якості однієї із ознак адміністративного проступку. 

Значним рівнем суспільної шкоди характеризує кримінальний проступок [32, 

с. 82]. Тобто адміністративне правопорушення можна охарактеризувати 

меншим ступенем суспільної небезпеки для охоронюваних державою 

суспільних відносин, ніж злочинне посягання. Така позиція дає підстави 

стверджувати, що загальним є поняття «шкідливість», і саме збільшення або 

зменшення певного рівня шкідливості для суспільства утворює відповідний 

ступінь суспільної небезпеки.  

З іншого боку, в теорії адміністративного права наголошується на тому, 

що не тільки адміністративні правопорушення, а й злочини є суспільно 

шкідливими, оскільки в результаті злочинного посягання також можливо 

заподіяння реальних збитків. Безумовно, злочини мають підвищений ступінь 

суспільної небезпеки. Адміністративним правопорушенням, на думку В.К. 

Колпакова, вона властива «меншою», «невеликою», «невисокою», 

«незначною» мірою i не досягає того рівня, з якого починається застосування 

заходів кримінальної відповідальності [0, с. 166]. В.В. Галунько стверджує, 
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що адміністративний проступок має спільну публічну правову природу із 

кримінальним правопорушенням, однак відмежовується від нього меншим 

(дрібним, невисоким, незначним) рівнем суспільної небезпеки [51, с. 287]. 

Л.В. Коваль розглядає суспільну небезпеку адміністративного 

правопорушення як критерій диференціації адміністративних проступків між 

собою та розмежування адміністративних проступків і злочинів. Далі він 

робить висновок, що більшість адміністративних проступків відрізняється від 

злочинів меншим ступенем суспільної небезпеки, відсутністю великої шкоди 

для суспільства, яку завдають йому кримінальні злочини [83, с. 15]. У такому 

випадку, поняття «суспільна небезпека» має загальний характер відносно 

поняття «шкідливості», і визначальну роль для з’ясування ступеня суспільної 

небезпеки адміністративного правопорушення відіграє наявність (або 

відсутність) ознак заподіяної шкоди, та визначення її розміру. 

Є.В. Додін, у свою чергу, проблему співвідношення суспільної 

небезпеки та шкоди як характеристик адміністративного делікту розглядає за 

якісними показниками, які знаходять зовнішній вираз у категорії «характер». 

Автор зазначає, що з філософської точки зору категорія «якість» – це 

характеристика певного об’єкта, що визначає його властивість чи сукупність 

специфічних властивостей, які дають змогу відрізняти одні об’єкти від 

інших. Така «визначеність» наділяє злочин особливим характером суспільної 

небезпеки. Саме характер суспільної небезпеки, а не її ступінь відрізняють 

злочини від адміністративних деліктів. Ступінь є показником кількості. 

Відповідно до закону діалектики перетворення кількісних змін в якісні, 

зростання суспільної небезпеки, її нагромадження перетворює проступок у 

якісно нове явище, – злочин [84, с. 34-35]. І навпаки, якщо зменшується цей 

рівень, то діяння втрачає суспільну небезпеку, тобто воно перестає бути 

злочином. Так, наприклад, дія або бездіяльність, яка містить формальні 

ознаки протиправного діяння, передбаченого КК України, але через 

малозначність не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі (або заподіяла їм явно незначну 
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(мізерну) шкоду), тобто не несе суспільної небезпеки, то воно перестає бути 

злочином. Малозначне діяння, що не містить складу злочину через 

відсутність суспільної небезпеки, може утворювати склад іншого 

правопорушення, наприклад, адміністративного проступку. Так саме Д.М. 

Лук’янець одним із критеріїв розмежування між адміністративними 

правопорушеннями і злочинами пропонує вважати не рівень суспільної 

шкідливості або суспільної небезпечності діяння як такий, а характер шкоди, 

яка завдається цим діянням відповідним суспільним відносинам. Шкода 

повинна мати форму реальних істотних матеріальних або особистих втрат, 

або виражатись у формі потенційної можливості чи загрози таких втрат [85, 

с. 21]. Виходячи з цього, «суспільна небезпека» має якісний зміст (характер), 

що переважно впливає на його кількісний зміст (ступінь). Разом із тим 

«ступінь» суспільної небезпеки обумовлюється «характером» суспільної 

небезпеки, тобто зміна рівня характеру суспільної небезпеки тягне за собою 

неодмінну зміну рівня ступеня суспільної небезпеки, при цьому зворотна 

залежність рівня характеру суспільної небезпеки від зміни рівня ступеня 

суспільної небезпеки відсутня. 

В.К. Колпаков пропонує принципово новий підхід щодо об’єктивного 

розмежування категорій «шкода» і «суспільна небезпека», що полягає в 

дослідженні зазначених категорій з позицій правової онтології та правової 

гносеології із використанням сучасних позицій філософії права. На його 

думку, «шкідливість» є онтологічною ознакою об’єктивної сторони 

правопорушення (не складу, а суто діяння), яка притаманна злочинам і 

адміністративним проступкам. Гносеологічною ознакою об’єктивної сторони 

складу правопорушення, яка притаманна злочинам і адміністративним 

проступкам, вважає «суспільну небезпеку». Її наявність або відсутність у 

шкідливому діянні доводиться під час розслідування відповідних справ, яке 

полягає в дослідженні й оцінці суб’єктом розслідування усіх обставин, що 

мають відношення до цього діяння, і формулюванні висновку щодо його 

кваліфікації. У такому висновку (постанова у справі про адміністративний 
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проступок, вирок суду) фактично фігурує гносеологічна ознака об’єктивної 

сторони складу правопорушення – «суспільна небезпека» [80, с. 168-169]. 

Тобто суспільна небезпека притаманна складу проступку і виступає не тільки 

загальною ознакою, але й збірною характеристикою певних видів 

адміністративних правопорушень в залежності від ступеня завданої шкоди, 

властивій безпосередньо діянню. 

Отже, огляд стану теоретичного дослідження проблеми суспільної 

небезпеки адміністративних правопорушень в адміністративно-правовій 

літературі засвідчує, що деякі положення є загальновизнаними, інші, –

дискусійними, а окремі взагалі залишилися поза увагою науковців. Однак, 

можна констатувати спільність поглядів вчених щодо визнання негативного 

характеру шкоди та суспільної небезпеки усіх правопорушень. Водночас, 

наявність висвітлених питань недостатньо аргументовано, щоб впливати на 

єдине русло правозастосування. Тому вищевикладене свідчить про 

необхідність подальшого дослідження проблематики шкідливості та 

суспільної небезпечності адміністративних деліктів з метою більш 

детального розгляду окреслених питань, вивчення яких дасть змогу 

сформувати єдиний підхід, спільну базову концепцію, що є запорукою 

ефективного розгляду адміністративних справ і правильного застосування 

норм адміністративно-деліктного законодавства. 

Як вже зазначалося, серед науковців є неоднаковим розуміння змісту 

категорії «суспільна небезпека», адже вона не має чітко фіксованих та 

вичерпних ознак, що дає змогу відносити її до класу «оціночних понять» [86, 

с. 74]. Як оціночне поняття суспільна небезпека містить у собі не лише 

якісно-кількісну характеристику відповідного явища, а й оцінку його 

значущості [87, с. 223]. Варто погодитися з В.К. Колпаковим, який 

наголошує: «значення суспільної небезпеки полягає у тому, що вона, по-

перше, є основним критерієм визнання діяння злочинним, тобто є підставою 

його криміналізації; по-друге, сприяє для класифікації злочинів за ступенем 

тяжкості; по-третє, визначає межу між злочинами та іншими 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
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правопорушеннями (зокрема, адміністративними проступками); по-четверте, 

це одна із загальних засад індивідуалізації кримінальної відповідальності та 

покарання» [80, с. 166]. Наразі для наукових цілей і з метою практичного 

застосування створено безліч різноманітних класифікацій правопорушень, 

які поділяють за різними підставами: за ступенем суспільної небезпеки 

(шкідливості), за об’єктами посягань, за суб’єктами, за розповсюдженням, за 

ознаками об’єктивної і суб’єктивної сторони, за процедурами їх розгляду 

тощо. Однією із найвагоміших є класифікація за ступенем суспільної 

небезпеки, тобто коли правопорушення розмежовуються на злочини і 

адміністративні проступки. Головними критеріями їх поділу є: 1) характер і 

ступінь суспільної небезпеки, на які, впливають такі чинники як цінність 

об’єкта посягання, зміст протиправного діяння, обстановка, час, спосіб, 

розмір, характер завданої шкоди, форма і ступінь вини правопорушника, 

інтенсивність протиправних дій, їх мотивація, особисті характеристики особи 

правопорушника тощо; 2) суб’єктивний фактор, який значною мірою впливає 

на визнання того чи іншого діяння як протиправного [29, с. 251]. 

Національна правова система повинна володіти такими механізмами, 

завдяки яким віднесення того чи іншого правопорушення не залежало б 

виключно від законодавця. У зв’язку із цим, виникає складність питання, що 

полягає у розмежуванні кримінальних злочинів і адміністративних 

проступків, яке, як вже зазначалося, залежить від ступеня суспільної 

небезпеки. У сфері правозастосування суспільну небезпеку враховують під 

час вирішення питань диференціації злочинів від інших видів 

правопорушень, від діянь, що через малозначність не становлять суспільної 

небезпеки та індивідуалізації юридичної відповідальності. 

Загальновизнаними критеріями розмежування злочинів від адміністративних 

правопорушень представники вітчизняної кримінально-правової та 

адміністративно-правової науки вважають саме ступінь суспільної небезпеки. 

Так, В.К. Колпаков зазначає, і злочини, і адміністративні делікти в певній 

мірі є суспільно небезпечними діяннями, тому ознака суспільної небезпеки 
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притаманна всім без виключення правопорушенням. Відмінність між 

вказаними діяннями покладено в ступені суспільної небезпеки 

правопорушень [5, с. 174]. І.М. Копотун вважає, що суспільно небезпечними 

слід визнати як злочини, так і адміністративні проступки, але для їх 

розмежування необхідно враховувати ступінь суспільної небезпеки, яка 

виражається в наявності або відсутності тяжких наслідків, реально 

заподіяною шкодою, способом, місце вчинення тощо. Адміністративне 

правопорушення багато в чому нагадує злочин, – так само воно може бути 

спрямоване проти громадського порядку, власності, прав і свобод громадян 

тощо. Головною ознакою, за якою адміністративні правопорушення 

відрізняються від кримінальних злочинів, є менший ступінь суспільної 

небезпеки [29, с. 252]. Важливим фактором змісту суспільної небезпеки є 

визначення її характеру, який визначається видом суспільних відносин, на які 

скоєно посягання, тобто об’єктом злочину, та ступеню суспільної небезпеки, 

тобто її кількісною стороною, що визначається із урахуванням тяжкості 

причинених наслідків, особливостей посягання, характеру вини, 

особливостей суб’єкту, тобто конкретних проявів ознак складу діяння [88, с. 

83].  

С.В. Пєтков наголошує, що «у теорії права делікти (правопорушення) 

поділяються на злочини та проступки. Саме ступінь суспільної небезпеки є 

наріжним каменем ї поділу правопорушень на злочини, що характеризуються 

небезпечністю діяння тобто ці дії, які становлять суспільну небезпеку і 

залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої 

тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі і проступки, які 

характеризується шкідливістю діяння, тобто це дії які завдають шкоду 

суспільній моралі, довкіллю здоров’ю» [89, с. 133]. Н.В. Гришина зазначає, 

що така юридична категорія, як суспільна небезпека є основним критерієм 

розмежування злочину та адміністративного правопорушення. При цьому 

наполягає на необхідності враховувати елементи суспільної небезпеки: її 

ступінь, а також кількісний фактор (повторність, рецидив). Адміністративні 
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проступки відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної 

небезпеки, відсутністю великої шкоди для суспільства, яку завдають йому 

злочини. Ця різниця проявляється у всіх ознаках протиправних діянь обох 

видів: об’єкті, об’єктивній стороні, суб’єкті та суб’єктивній стороні [90]. М.І. 

Хавронюк, у свою чергу, виділяє критерії відмежування адміністративних 

проступків від кримінальних правопорушень, а саме: «тяжкість наслідків, 

суспільна небезпека, форма вини, повторність вчиненого діяння тощо» [28]. 

Е.А. Васильєв вказує, що шкідливість адміністративних правопорушень не 

досягає рівня суспільної небезпеки і говорити про ступінь суспільної 

небезпеки можна лише щодо різних груп злочинів, але не по відношенню до 

адміністративних проступків, які позбавлені ознаки суспільної небезпеки [59, 

с. 88-89]. Д.С. Азаров стверджує, що суспільна небезпека не є ознакою, що 

розмежовує різні види правопорушень, навпаки, наголошує автор, ця ознака 

об’єднує обидва види деліктів-злочинів та адміністративних проступків – у 

єдине поняття [91, с. 107]. На думку Т.П. Мінки, залежно від ступеня 

суспільної небезпеки можна говорити про: «1) злочини – як правопорушення 

високого ступеня суспільної небезпеки, при цьому слід враховувати такі 

елементи суспільної небезпеки як повторність, обсяги заподіяної шкоди; 2) 

кримінальні проступки – як правопорушення підвищеного ступеня суспільної 

небезпеки; 3) адміністративні правопорушення – як правопорушення 

незначної суспільної небезпеки (суспільно шкідливі)» [92, с. 190]. На думку 

О.Ф. Шишова, перш за все, ступінь суспільної небезпеки діяння визначається 

важливістю об’єкта посягання, а вже потім іншими ознаками  [93, с. 12-13]. 

Таким чином, слід відмітити, що питання про наявність або відсутність 

суспільної небезпеки правопорушення не ставиться під сумнів фахівцями у 

сфері кримінального права, вони поділяють суміжні склади протиправних 

діянь саме за ступенем суспільної небезпеки, де велику небезпеку становлять 

злочини, менш небезпечні, – адміністративні правопорушення. Головним 

аргументом на користь того, що адміністративне правопорушення не 

вважається суспільно небезпечним, є відсутність будь-яких серйозних 
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негативних наслідків. Традиційно вважається, що особлива частина КпАП 

України містить склади проступків, які не є суспільно небезпечними у КК 

України передбачено норми щодо злочинів, однією з головних ознак яких є 

суспільна небезпечність діяння. 

До питання про критерії розмежування злочинних і адміністративних 

діянь заслуговує на увагу позиція О.А. Банчука, який вважає більш надійним 

орієнтиром ніж суспільна небезпека, повинна стати наявність/відсутність 

адміністративних правил. Це встановлені законом правила поведінки у 

відносинах особи з органом публічної адміністрації. На переконання автора 

адміністративним проступком може вважатися тільки те діяння фізичної чи 

юридичної особи, яке порушує існуюче адміністративне правило. В цьому 

випадку норми адміністративного права виконують невластиві для них 

функції запровадження заборон, хоча це є виключною прерогативою 

кримінального права. Користуючись теоретико-правовою термінологією, 

робить висновок про те, що деліктна частина адміністративного права 

повинна забезпечувати охорону тільки регулятивних адміністративних 

приписів [94, с. 5].  

І.П. Голосніченко стверджує, що відрізняти адміністративні проступки 

і кримінальні правопорушення (злочини) лише за ознакою суспільної 

небезпеки та засобами регулювання (адміністративне та кримінальне право) 

недостатньо. Вважає за доцільне розмежування цих протиправних діянь 

провести на основі таких критеріїв як: ступінь завданої ними шкоди 

суспільним відносинам; вид об’єкту правопорушення; суб’єкт юрисдикції; 

тяжкість та вид стягнень, що передбачаються за їх вчинення; суб’єкт 

правопорушення. За ступенем шкідливості виділяє правопорушення з 

високим, значним та невисоким рівнем суспільної шкоди. Правопорушення з 

високим рівнем суспільної шкоди, не зважаючи на те, які правовідносини 

вони порушують, при наявності інших ознак, вважає злочином. 

Правопорушення з невисоким рівнем суспільної шкоди розглядає однією з 

ознак адміністративного проступку. Тому при розмежуванні цих двох явищ 
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наполягає на потребі використовувати разом з критерієм «ступінь заподіяної 

шкоди» інші критерії [32, с. 81]. Отже, суспільною небезпекою вважається 

інтенсивність впливу на об’єкт посягання, яка визначає характеристику 

протиправного діяння і може оцінюватися тільки у взаємозв’язку з іншими 

ознаками.  

Таким чином, враховуючи вищезазначене, слід констатувати, що 

ознака «суспільної небезпеки» притаманна і адміністративним 

правопорушенням і злочинам. З цих позицій критеріями розмежування 

злочинів і адміністративних правопорушень слід визначити ступінь і 

характер суспільної небезпеки діяння. Так, ступінь суспільної небезпеки – це 

кількісний показник, який визначає конкретні обставини вчиненого 

адміністративного правопорушення, зокрема цінність об’єкта посягання, 

розмір шкоди, величину збитку, тяжкість наслідків, наміри особи 

правопорушника, низовину мотивацій, спосіб вчинення тощо. Характер 

суспільної небезпеки – це якісний показник правопорушення, за яким можна 

розрізняти злочини та адміністративні правопорушення, а також, 

диференціювати окремі види адміністративних правопорушень між собою.  

В залежності від ступеня суспільної небезпеки діяння можна виділити 

дві основні групи правопорушень:  

1) діяння, які несуть значну шкоду суспільним відносинам, що 

охороняються кримінальним правом, є найбільш небезпечні і мають 

найбільший ступінь суспільної небезпеки (злочини);  

2) діяння, які спричиняють шкоду управлінським суспільним 

відносинам і мають менший ступінь суспільної небезпеки (адміністративні 

правопорушення). 

Варто розглянути питання, які залишилися поза увагою науковців або 

досліджені фрагментарно, такі як визначення характерних рис (ознак) 

суспільної небезпеки. Слід зазначити, що ступінь суспільної небезпеки 

суттєво впливає на класифікаційний розподіл складів адміністративних 

правопорушень, адже специфіка адміністративного правопорушення 
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(проступку) найбільш виразно розкривається саме в характеристиці його 

складу. Тобто варто розглянути «суспільну небезпеку» крізь призму складу 

адміністративного правопорушення. Вчення про склад правопорушення 

посідає одне з центральних місць в адміністративно-правовій науці та має 

велике практичне значення. По-перше, воно сприяє виявленню 

найістотніших ознак антигромадських діянь, їх розмежуванню і 

встановленню справедливих санкцій; по-друге, допомагає правовим органам 

правильно кваліфікувати правопорушення та вживати адекватних їм заходів 

впливу; по-третє, дає можливість зрозуміти закон, допомагає навчанню 

юристів і правовому вихованню громадян. Склад адміністративного 

правопорушення – це встановлена адміністративним законодавством 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння 

вважається адміністративним правопорушенням. Діяння без наявності 

сукупності суб’єктивних i об’єктивних ознак, не є проступком (п. 1 ст. 247 

КпАП України) [95, с. 228].  

Структуру складу адміністративного правопорушення становлять: 

об’єкт; об’єктивна сторона; суб’єкт; суб’єктивна сторона. Склад 

правопорушення завжди конкретний, він становить сукупність головних, 

визначальних, характерних ознак, які виділені законодавцем як типові, 

необхідні, і в той же час, достатні для притягнення особи до юридичної 

відповідальності. Відсутність хоча б одного з елементів складу 

правопорушення виключає правову відповідальність [53, с. 93]. 

Характеристика зазначених елементів дає можливість отримання найбільш 

повного уявлення про зміст адміністративного проступку, віднесення до 

конкретної визначеної сфери регулювання суспільних відносин, 

охоронюваних адміністративно-правовими санкціями. З практичної точки 

зору від точного встановлення вищезазначених елементів залежить 

правильна кваліфікація протиправного діяння, а відповідно, і рівень 

дотримання законності. 
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Об’єктивні ознаки характеризують зовнішню сторону правопорушення, 

у сукупності складають поняття об’єктивної сторони проступку. 

Обов’язковими ознаками є: протиправність діяння (дія або бездіяльність); 

шкідливі наслідки його вчинення (матеріальні, формальні); причинний 

зв’язок між діянням та наслідками. До факультативних ознак відносять: час, 

місце (громадське, заборонене, не встановлене), спосіб вчинення 

правопорушення, знаряддя і засоби вчинення правопорушення, обстановка 

вчинення правопорушення. Суб’єктивні ознаки утворюють суб’єктивну 

сторону складу адміністративного правопорушення (внутрішній бік 

проступку) і включають, по-перше, вину (основна ознака), що полягає у 

внутрішньому психічному ставленні осудного дієздатного суб’єкта до 

вчиненого ним правопорушення та його шкідливих наслідків у формі умислу 

(прямий і непрямий) і необережності (недбалість і самовпевненість); по-

друге, факультативні чинники, а саме: мета вчинення проступку (уявний 

образ результату, до якого прагне винний, його уявлення про ті бажання, 

наслідки які повинні настати в результаті вчинення проступку); мотив 

(фактори внутрішнього переконання, детерміновані потребами та бажаннями 

правопорушника) [50, с. 42-48]. Склади адміністративних правопорушень 

поділяються в залежності від: ступеня суспільної небезпеки (основні і 

кваліфіковані); характеру шкоди (матеріальні і формальні); суб’єкта 

проступку (особисті і службові); структури (однозначні й альтернативні); 

особливості конструкції (описові і бланкетні (відсильні) [48, с. 45]. Таким 

чином, ступінь суспільної небезпеки є класифікаційною ознакою для поділу 

складів адміністративних правопорушень на основні і кваліфіковані. 

Із названих видів складів адміністративних правопорушень можливо 

з’ясувати сутність ступеню суспільної небезпеки. Так, В.К. Колпаков 

зазначає, що у процесі визначення протиправного діяння в якості 

адміністративного правопорушення і встановлення за його вчинення санкцію 

законодавець враховує, що ступінь суспільної небезпеки однотипних 

проступків може бути різним, внаслідок чого формує кілька складів 
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адміністративних проступків, належних до одного типу діянь, які 

відрізняються ступенем суспільної небезпеки. Основні ознаки утворюють 

основний склад, мають місце в кожному випадку вчинення проступку. На 

більш високий ступінь небезпеки вказують додаткові ознаки, – кваліфікуючі, 

тобто такі, що доповнюють основні [48, с. 45]. Частіше в КпАП України 

використовують наступні кваліфікуючі ознаки: повторність (ст. 121, 154, 184, 

187, 210 та ін.); наявність або можливість настання шкідливих наслідків (ст. 

124, 126 та ін.); стан наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 127, 130, 172-20 

та ін.); аварійна ситуація (ст. 122, 127, 140 та ін.); залишення місця події (ст. 

122-4); вчинення діяння посадовою особою (ст. 73, 74, 75, 76, 77 та ін.), грубе 

порушення правил (ст. 85 і 108). Варто погодитися із тим, що будь-який 

протиправний вплив вільного волевиявлення особи на охоронювані 

адміністративним законодавством соціальні цінності, є комплексним 

процесом, що містить вчинюване діяння (дію або бездіяльність) та його 

суспільно небезпечні наслідки. Щодо виявлення факультативних ознак, то їх 

обов’язково потрібно враховувати під час розгляду кожного окремого 

адміністративного правопорушення, адже вони суттєво впливають на 

кваліфікацію діяння. Факторами, що утворюють суспільну небезпеку діяння, 

є органічна сукупність всіх елементів і ознак складу адміністративного 

правопорушення. 

Слід зазначити, особливість будь-якого протиправного діяння (дії або 

бездіяльності), яке може бути результатом взаємодії різних сил, діяльності 

людей, хвороб, навколишнього середовища, природи, усіляких механізмів, 

полягає в його суспільній небезпеці. Більшість правознавців у загальному 

вигляді визначають суспільну небезпеку як «здатність діяння заподіяти 

шкоду відносинам, в рамках яких реалізуються життєво необхідні інтереси 

особистості, суспільства і держави» [96, с. 113]. На думку М.І. Ковальова 

«суспільна небезпека» об’єктивно-суб’єктивна, оскільки небезпеку для 

існуючої системи суспільних відносин, що охороняються правом, можуть 

представляти тільки вольові і свідомі вчинки людини, спрямовані на 
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заподіяння шкоди цим відносинам [97, с. 68]. Тобто, суспільна небезпека – це 

властивість поведінки людини, що заподіює або створює загрозу заподіяння 

шкоди соціально значущим суспільним цінностям певній частині людської 

спільноти (інтересам громадян, їх колективам) або ж всьому суспільству у 

цілому, іншими словами це поведінка, яка суперечить інтересам суспільства, 

яка ускладнює і дезорганізує розвиток суспільних відносин. При цьому 

відповідна категорія очевидно є оціночною, оскільки критерієм оцінки 

суспільної небезпеки виступають уявлення про небезпечне або безпечне, 

неприпустиме і терпиме, корисне і шкідливе тощо. Отже, суспільна 

небезпека діяння – це виключно соціальний феномен, що виникає в 

суспільстві та продукується людьми. І саме така особливість суспільної 

небезпеки накладає свій відбиток на об’єктивну і суб’єктивну складові цієї 

категорії. 

Для виділення істотних ознак та визначення поняття суспільної 

небезпеки адміністративного правопорушення, слід зазначити, що суспільно 

небезпечне діяння має дві взаємопов’язані сторони. З одного боку, вчинення 

протиправної дії (бездіяльності) є результатом прояву усвідомленої волі 

особи, її вини (суб’єктивна суспільна небезпека), а з іншого боку, – дія 

(бездіяльність), – є причиною суспільно шкідливих змін в охоронюваних 

правом суспільних відносинах і важливим показником ступеня суспільної 

небезпеки (об’єктивна суспільна небезпека). Зміст суспільної небезпеки 

складається із суспільної небезпеки діяння (характер самої дії (бездіяльності), 

шкоди, форми вини, мети, мотиву тощо) і суспільної небезпеки особистості 

його суб’єкта. Тому ступінь суспільної небезпеки адміністративного 

правопорушення можне бути умовно наділена двома специфічними 

ознаками: об’єктивною і суб’єктивною. 

Перша, об’єктивна ознака суспільної небезпеки характеризується 

фактичною або потенційною шкодою, заподіяною суспільним відносинам та 

настанням несприятливих наслідків (завданими збитками). Суспільна 

небезпека вміщує в себе елементи адміністративно-правового діяння, що 
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може бути вчинено як шляхом активної протиправної дії, яка посягає на 

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

порядок управління, так і шляхом невиконання обов’язків, покладених на 

особу, тобто бездіяльності. При цьому під дією розуміється активна, свідома, 

суспільно небезпечна, протиправна поведінка правопорушника, яка 

направлена на порушення встановленої заборони, правила, правової норми. У 

свою чергу, бездіяльність – це пасивний, вольовий, свідомий акт поведінки 

людини, що полягає у невиконанні конкретної дії (дій), які вона повинна була 

і могла виконати в певних конкретних умовах.  

Суспільна небезпека визначається загальним об’єктом посягання, ним 

є вся сукупність суспільних відносин, на які спрямоване адміністративно-

правове діяння, і яким, внаслідок вчинення правопорушення заподіюється 

шкода або створюється загроза заподіяння шкоди. Так, В.М. Кудрявцев 

зазначає, саме об’єкт посягання є найважливішою з обставин, що впливає на 

формування суспільної небезпеки, якою визначають її міру і якість [98, c. 37]. 

Відповідні суспільні відносини регулюються різними галузями права і 

охороняються адміністративними санкціями, визначеними КпАП України. 

Загальний об’єкт посягання розподіляється на частини (родовий об’єкт – це 

однорідна група суспільних відносин), які, у свою чергу, як родові, 

класифікуються за різними критеріями (залежно від галузі права: 

адміністративні, земельні, трудові, цивільні та інші правовідносини; залежно 

від сфери застосування: відносини в сільському господарстві, промисловості, 

на транспорті тощо; залежно від змісту суспільних відносин: власність, 

громадський порядок, громадська безпека, здоров’я населення, порядок 

управління).  

Суспільна небезпека визначається також його об’єктивною стороною 

(зовнішній прояв суспільно небезпечного посягання), яка, в першу чергу, 

полягає у вчиненні діяння (дії або бездіяльності) і характеризується реальним 

збитком або створенням можливості заподіяння шкоди, а також причинним 

зв’язком між протиправним діянням та його шкідливими наслідками, що 
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настали. Так, внаслідок активної дії, наприклад, порушення встановлених 

правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки, 

призвело до суспільно-небезпечних умов оточуючих (ст. 122 КпАП України); 

порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на 

транспорті (ст. 133 КпАП України); порушення правил поводження зі 

зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення (ст. 172-19 КпАП України). Якщо йдеться про діяння 

у формі бездіяльності, то проступком зі ступенем суспільної небезпеки є, 

наприклад, невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів 

державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення 

порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм 

необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших 

перешкод для виконання покладених на них обов’язків (ст. 188-18 КпАП 

України); ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих 

на венеричну хворобу (ст. 45 КпАП України); неоприлюднення або 

порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що 

здійснюються відповідно до положень Закону України від 17.03.2020 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

[99]; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, 

передбачених законом (ст. 164-14 КпАП України).  

Адміністративні правопорушення з ознакою суспільної небезпеки 

існують у часі та просторі. Так, навіть місце, умови і час вчинення 

правопорушення можуть підвищувати ступінь суспільної небезпеки 

(наприклад, вчинені у заборонений час у забороненому місці (ст. 85 КпАП 

України); військові адміністративні правопорушення, вчинені в умовах 

особливого періоду (ст. 172-10 – 172-20 КпАП України тощо). Способи 

(злісне, грубе, безгосподарне) і засоби (наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги та прекурсори) вчинення адміністративного проступку, 

що використовуються, також впливають на ступінь суспільної небезпеки 
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(спосіб – це форма, в якій виражаються дії, він містить: порядок, метод, 

послідовність дій, прийоми, застосовані правопорушником. Для прикладу, 

адміністративним проступком вважається дрібне розкрадання лише у тому 

разі, якщо воно здійснене шляхом крадіжки, присвоєння, розтрати, 

зловживання службовим становищем, шахрайства (ст. 51 КпАП України), але 

не шляхом грабіжництва або розбою, у цьому випадку настає кримінальна 

відповідальність (ст. 185 КК України).  

Найчастіше саме місце як конструктивна ознака впливає на ступінь 

суспільної небезпеки, фігурує у складі, наприклад, територій, де діють 

особливі правила поводження: громадське місце (ст. 173, 178 КпАП 

України), заборонене місце (ст. 85 КпАП України), невідведене місце (ст. 

174, 175-1 КпАП України), прикордонна зона (ст. 202 КпАП України); 

споруд: автомобільні шляхи (ст. 141 КпАП України), залізничні колії (ст. 109 

КпАП України), залізничний переїзд (ст. 128-1 КпАП України), морський 

порт, річковий порт, автовокзал, пристань (ст. 136 КпАП України), аеропорт, 

аеродром (ст. 111 КпАП України); установ: військовий комісаріат (ст. 211-6 

КпАП України), суд (ст. 185-3 КпАП України); транспортних засобів: річкові 

і маломірні судна (ст. 116, 117 КпАП України), автомобільний транспорт і 

електротранспорт (ст. 119 КпАП України), повітряне судно (ст. 112 КпАП 

України), залізничний транспорт (ст. 109, 110 КпАП України).  

На ступінь суспільної небезпеки значно впливає такий фактор як 

настання суспільно-шкідливих матеріальних наслідків антигромадського 

діяння. Наприклад, псування сільськогосподарських та інших земель, 

забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та 

нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими 

відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур’янами (ст. 52 КпАП 

України); забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму 

на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші 

шкідливі явища (ст. 59 КпАП України); пошкодження лісу стічними водами, 

хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і 
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комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє 

його усихання чи захворювання (ст. 72 КпАП України); порушення вимог 

пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або 

поширення її на значній площі (ст. 77 КпАП України); введення в 

експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших 

об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря 

(ст. 79 КпАП України) тощо. 

Особливість причинного зв’язку полягає в тому, що початком завжди є 

протиправне діяння (причина), а наслідком, – заподіяна таким діянням шкода 

(результат). Аналіз об’єктивної сторони адміністративного правопорушення 

дозволяє говорити про необхідність встановлення причинного зв’язку між 

конкретним протиправним діянням і наслідками, що настали в результаті 

його вчинення. Встановити причинний зв’язок між протиправною дією (або 

бездіяльністю) і результатом, що настав, означає виявлення всіх обставини та 

з’ясування конкретних умов, що призвели у сукупності до певного 

негативного результату, а також аналіз змісту властивостей результату 

(суспільно небезпечних наслідків). Суспільно небезпечні наслідки 

(найважливіша ознака, що відображає суспільну небезпеку правопорушення) 

– це передбачена адміністративно-деліктною нормою майнова чи немайнова 

шкода, заподіяна протиправною дією чи бездіяльністю об’єкту посягання. 

Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення підлягає встановленню у випадках, коли суспільно 

небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою складу адміністративного 

правопорушення. Але за відсутності суспільно небезпечного діяння, – немає 

необхідності встановлювати причинний зв’язок, тому що відсутня необхідна 

умова, без якої неможливе настання шкідливого наслідку, – саме 

протиправне діяння.  

Друга, суб’єктивна ознака суспільної небезпеки залежить від 

соціальних і моральних якостей суб’єкта, яким вчинено адміністративне 

правопорушення. Суб’єкт і суб’єктивна сторона адміністративно-правового 
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діяння (вина, мета, мотив) не є визначальними елементами його суспільної 

небезпеки, адже однаково вчинені правопорушення завдають однакову 

шкоду, незалежно від ставлення суб’єкта до відповідного діяння. Від того, 

наскільки суб’єкт усвідомлював шкідливість та небезпечність свого діяння і 

передбачав його результат, властивості вчинюваного ним правопорушення ні 

якісно, ні кількісно змінюватися не можуть. Водночас, суспільна небезпека 

як результат соціальної оцінки діяння складається із суспільної небезпеки 

діяння і суспільної небезпеки особистості його суб’єкта. При цьому 

недоцільно ігнорувати суб’єктивний фактор, а саме створення небезпеки для 

суспільства особою, яка її вчинила – суб’єкта правопорушення. Соціальна 

оцінка правопорушення виходить від усвідомлення його (протиправного 

діяння) як суспільно небезпечного. Визначаючи критерії рівня суспільної 

небезпеки діяння, варто враховувати не тільки заподіяну шкоду, але і всі 

властиві діянню ознаки – характер самої дії (бездіяльності), розмір шкоди, 

наслідки, форму вини, мету, мотив, ознаки суб’єкта тощо. Тому вивчення 

суб’єктивних елементів правопорушення має велике практичне значення, 

оскільки це дає можливість встановлення особистісних ознак суб’єкта, який 

його вчинив, визначення психічного та інтелектуально-вольового ставлення 

до вчиненого діяння, мотивацію протиправної поведінки. Те, як суб’єкт 

оцінював власні протиправні дії, чим він керувався, в якій мірі передбачав 

можливість настання шкідливих наслідків, бажав або не бажав (припускав), – 

все це, безумовно, має значення при встановленні спрямованості і стійкості 

антисоціальних властивостей індивіда. В той же час, при вирішенні питання, 

чи впливають особливості суб’єктивної сторони на ступінь суспільної 

небезпеки, необхідно враховувати, що вони характеризують ставлення особи 

до вчинюваного ним протиправного діяння та його наслідків, тобто до того, 

що існує поза свідомістю суб’єкта, а отже, і незалежно від нього, інакше 

кажучи від свідомості і волі індивіда залежить тільки те, якому варіанту 

поведінки буде віддано перевагу в кожній конкретній ситуації.  
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Слід зазначити, що в кримінальному праві поняття «суб’єкт злочину» 

визначається як сукупність ознак (базовими є осудність і досягнення особою 

певного віку), на підставі яких фізична особа, що вчинила суспільно 

небезпечне діяння, може бути притягнута до кримінальної відповідальності 

[100, c. 106]. В адміністративному праві зазначене поняття використовується 

в певному обсязі із урахуванням меншого ступеня суспільної небезпеки 

діяння як «особа, яка вчинила адміністративне правопорушення» (ст. 8 КпАП 

України).  

Суб’єктами адміністративного правопорушення за змістом статей 12, 

14-2, 14-3, 20 КпАП України можуть бути деліктоздатні фізичні особи (що 

досягли віку 16 років, осудні, а у певних випадках наділені відповідними 

службовими повноваженнями або мають спеціальний статус) і юридичні 

особи, які вчинили певні правопорушення. Варто зауважити, що в юридичній 

доктрині залишається дискусійним питання про визнання суб’єкта 

адміністративної відповідальності юридичних осіб, але «адміністративні 

відносини в широкому розумінні охоплюють і відносини за участю 

юридичних осіб» [101, с. 31]. Так, С.А. Шепетько, досліджуючи діяння як 

ознаку складу адміністративного делікту юридичної особи, зазначає, що дія є 

виявом свідомості та волі фізичної особи, яка перебуває в безпосередніх 

правовідносинах з юридичною особою, проявом її соціально-правової 

активності, а бездіяльність полягає в утриманні від вчинення певних дій, що 

передбачені законом, професійними обов’язками або взятими на себе 

обов’язками в юридичній особі [102, с. 10]. Більш того в нормах Особливої 

частині КпАП України (ст. 101, 123, 162-1, 163-14, 164-12, 166-6, 166-11, 172-

9 КпАП України та інші) міститься значна кількість юридичних складів, 

суб’єктом яких є саме юридична особа. Тому цілком справедливо віднести до 

суб’єктів адміністративного правопорушення, які вчинили суспільно 

небезпечні дії (бездіяльність) протиправного характеру із настанням 

шкідливих наслідків або створили загрозу заподіяння шкоди, як фізичних, 

так і юридичних осіб.  



67 

 

Притягнення особи до відповідальності суспільно небезпечного діяння 

можливо тільки за наявності обов’язкових ознак суб’єктивної сторони 

правопорушення, переважно вини, як основної ознаки та мети вчинення 

проступку і мотиву як факультативних ознак. Вина – це психічне ставлення 

особи до своїх протиправних дій або до бездіяльності та їхніх наслідків при 

вчиненні правопорушення. Діюче адміністративно-деліктне законодавство 

передбачає дві форми вини: умисну та з необережності, наприклад, 

порушення правил користування енергією, водою чи газом (ст. ст. 103-

1КпАП України); умисне приховування джерела зараження венеричною 

хворобою (ст. 46 КпАП України); знищення або пошкодження лісу внаслідок 

необережного поводження з вогнем (ст. 77 КпАП України) тощо. Так, 

адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, 

яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо 

допускала настання цих наслідків (ст. 10 КпАП України). Адміністративне 

правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його 

вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи 

бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не 

передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла 

їх передбачити (ст. 11 КпАП України).  

Умисна форма вини у вчиненні адміністративного правопорушення 

передбачає поєднання трьох складових: усвідомлення протиправного 

характеру дії (бездіяльності); передбачення шкідливих наслідків; власне 

ставлення до наслідків – бажання їх настання, свідоме допущення або 

байдуже ставлення. Усвідомлення суб’єктом протиправного характеру діяння 

й передбачення шкідливих наслідків – це інтелектуальна ознака умислу, а 

бажання або свідоме допущення наслідків, – є вольовою ознакою. З огляду на 

це, виділяють два види умислу: прямий, коли винна особа передбачала 

неминучість шкідливих наслідків своїх діянь і бажала їх настання; та 

непрямий, коли особа передбачала лише можливість настання шкідливих 
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наслідків і свідомо їх допускала. Різниця прямого та непрямого умислів 

полягає у відмінному характері передбачення суспільно-шкідливих наслідків. 

Необережна форма вини у вчиненні адміністративного 

правопорушення визнається тоді, коли особа передбачала можливість 

настання шкідливих наслідків своєї протиправної дії (бездіяльності), але 

легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості 

настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. 

Зважаючи на це, виділяють види необережності: самовпевненість (винна 

особа передбачала можливість настання шкідливих наслідків, але легковажно 

розраховувала на їх відвернення) і недбалість (винна особа не передбачала 

шкідливих наслідків своєї протиправної дії, хоч повинна була й могла їх 

передбачити). 

Мета вчинення проступку і мотив – факультативні ознаки суб’єктивної 

сторони адміністративного правопорушення, але вони не завжди є 

обов’язковою умовою суспільної небезпеки або основою застосування 

заходів адміністративної відповідальності. Т.О. Коломоєць під мотивом 

проступку розуміє ті внутрішні спонукання, якими керується суб’єкт 

проступку при його вчиненні, які впливають на його волю. В 

адміністративно-правовій літературі до таких спонукань найчастіше 

відносять корисливість, жадобу, помсту, хуліганські спонукання, кар’єризм 

тощо. При цьому мотив не слід плутати з метою як певним результатом, 

якого прагне правопорушник. Мета відображає уявну модель майбутнього, 

якої хотів би досягти суб’єкт проступку, діючи певним чином. Мотив і мета 

невіддільні від вольової поведінки, вони допомагають розкрити її 

психологічну природу. Якщо метою є нажива, то мотивом протиправних дій 

є особиста корисливість або жадоба [103].Так, при прямому умислі мета 

вчинення правопорушення обов’язково пов’язана із настанням суспільно-

шкідливих наслідків, включається до змісту усвідомлення суспільно-

небезпечного діяння, а отже, наміру і є його характеристикою. Мотив – це 

усвідомлене особою внутрішнє спонукання, яким вона керувалася під час 
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вчинення правопорушення. Мета є наслідком, результатом, якого прагне 

досягти особа, вчиняючи адміністративний проступок [104]. При цьому, 

якщо в диспозиціях деяких норм мета проступку (або її відсутність) знайшла 

своє нормативне закріплення (наприклад, у ст. 44, 176 КпАП України), то 

мотив на кваліфікацію цих проступків не впливає, оскільки не згадується у 

диспозиціях зазначених норм. Отже, суб’єктивні ознаки суспільної 

небезпеки, в тому числі зміст особистісних властивостей суб’єкта 

адміністративного правопорушення, вплітається в поняття суспільної 

небезпеки вчинюваного ним діяння. Таким чином, на підставі аналізу ознак 

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення, слід зазначити, що 

вина певним чином впливає на ступінь суспільної небезпеки, адже фактично 

виражається в прямому або непрямому намірі настання психологічних, 

майнових, правообмежувальних суспільно-небезпечних наслідків для 

фізичної особи чи матеріальних збитків для юридичної особи і має значення 

для диференціації відповідальності при накладанні адміністративного 

стягнення, що є важливим для особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід запропонувати поняття 

обов’язкової ознаки адміністративного правопорушення «ступінь суспільної 

небезпеки» як кількісний показник небезпеки протиправного діяння (дії чи 

бездіяльності), який визначає: цінність об’єкта посягання; фактичну 

величину збитків (обсяг і види спричиненої шкоди), заподіяних суспільним 

правовідносинам, охоронюваних адміністративним законодавством; розмір 

суспільно-шкідливих наслідків (їх кількість, тяжкість, вартість тощо); 

ступінь вини суб’єкта правопорушення (умисно чи необережно); особливість 

конкретних умов вчинення правопорушення (місце, час, спосіб, мета тощо). 

Це поняття характеризується поєднанням двох груп ознак – об’єктивних і 

суб’єктивних. Об’єктивні ознаки ступеня суспільної небезпеки полягають: 1) 

у вчиненні активної протиправної дії, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління та 
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бездіяльності – невиконанні обов’язків, покладених на особу; 2) у заподіянні 

або створенню загрози заподіяння суспільної шкоди всієї сукупності 

суспільних відносин, на які спрямоване протиправне діяння (дія чи 

бездіяльність); 3) у настанні суспільно-шкідливих наслідків від фактично 

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

вчинення протиправного діяння (заборонені засоби, наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори); 5) у 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 наступні: 1) вина суб’єкта, яким вчинено адміністративне 

правопорушення, що фактично виражається в прямому або непрямому намірі 

настання психологічних, майнових, правообмежувальних суспільно-

небезпечних наслідків для фізичної особи чи матеріальних збитків для 

юридичної особи і має значення для диференціації відповідальності при 

накладанні адміністративного стягнення, що є важливим для особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності; 2) мета і мотив вчинення 

проступку як факультативні ознаки [105, с. 83-84]. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Адміністративне правопорушення (проступок)» (зокрема для його 

класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки) – це  

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

вчинене суб’єктом адміністративних правовідносин, що завдає шкоди особі 

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

яке законодавством передбачено адміністративну відповідальність.  
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Серед низки ознак, притаманних адміністративним правопорушенням і 

які детально охарактеризовані вже в навчальних та наукових джерелах 

(діяння, протиправність, винність, караність), обов’язково слід враховувати 

таку фундаментальну ознаку як «суспільна небезпечність (шкідливість)». 

Адже саме така ознака виражає сутність адміністративного правопорушення 

(проступку). Ступінь суспільної небезпеки залежить від завданої шкоди, 

заподіяною будь-яким охоронюваним законом суспільним відносинам. Саме 

ступінь суспільної небезпеки обумовлює відповідальність за вчинення 

адміністративного правопорушення. 

2. Ступінь суспільної небезпеки – це кількісний показник небезпеки 

протиправного діяння (дії чи бездіяльності), який визначає: цінність об’єкта 

посягання; фактичну величину збитків (обсяг і види спричиненої шкоди), 

заподіяних суспільним правовідносинам, охоронюваних адміністративним 

законодавством; розмір суспільно-шкідливих наслідків (їх кількість, 

тяжкість, вартість тощо); ступінь вини суб’єкта правопорушення (умисно чи 

необережно); особливість конкретних умов вчинення правопорушення 

(місце, час, спосіб, мета тощо). Це поняття характеризується поєднанням 

двох груп ознак – об’єктивних і суб’єктивних. Об’єктивні ознаки ступеня 

суспільної небезпеки полягають: 1) у вчиненні активної протиправної дії, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління та бездіяльності – невиконанні обов’язків, 

покладених на особу; 2) у заподіянні або створенню загрози заподіяння 

суспільної шкоди всієї сукупності суспільних відносин, на які спрямоване 

протиправне діяння (дія чи бездіяльність); 3) у настанні суспільно-шкідливих 

наслідків від фактично завданих збитків; 4) у способах (злісне, грубе, 

безгосподарне) і засобах вчинення протиправного діяння (заборонені засоби, 

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори); 5) у 

конкретних умовах вчинення протиправного діяння (особливий період; 

заборонений час; території, споруди, установи, транспортні засоби, де діють 

особливі правила поводження (громадське місце, прикордонна зона, 
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автомобільні шляхи, повітряне судно тощо). Суб’єктивними ознаками 

ступеня суспільної небезпеки є: 1) вина суб’єкта, яким вчинено 

адміністративне правопорушення, що фактично виражається в прямому або 

непрямому намірі настання психологічних, майнових, правообмежувальних 

суспільно-небезпечних наслідків для фізичної особи чи матеріальних збитків 

для юридичної особи і має значення для диференціації відповідальності при 

накладанні адміністративного стягнення, що є важливим для особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності; 2) мета і мотив вчинення 

проступку як факультативні ознаки. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КЛАСИФІКАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА СТУПЕНЕМ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 

 

2.1. Класифікаційний аналіз адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки: сутність і значення  

 

 

Важливим чинником забезпечення процесу формування стабільної, 

правової держави є розвиток теоретичних засад та методологічних основ 

адміністративно-деліктного права. Серед них особливу увагу привертає 

вирішення питання класифікації адміністративних правопорушень, аналіз 

нормативного закріплення їх видів за ступенем суспільної небезпеки, а також 

усвідомлення сутності і значення такого класифікаційного аналізу.  

Проблема недостатньої визначеності адміністративних правопорушень, 

класифікованих за ступенем суспільної небезпеки, розпорошеності, 

застарілості і суперечності норм адміністративно-деліктного законодавства, 

що їх містять, призводить до незрозумілості, а іноді колізійності, і через це – 

до плутанини у правозастосуванні. Тому одним із актуальних завдань, що 

ставляться перед науковцями і юристами-практиками, є виявлення причин та 

усунення перешкод у виробленні єдиних засад їх ефективного правового 

регулювання. 

Вирішення проблеми класифікації адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки можливо здійснити шляхом аналізу сучасного 

стану нормативного закріплення їх конкретних видів, виділення недоліків 

такого закріплення та розробки універсальних критеріїв, за допомогою яких 

може бути проведена чітка класифікація. Але перш ніж систематизувати 

(класифікувати) види адміністративних правопорушень за ступенем 
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суспільної небезпеки, варто з’ясувати у чому полягає сутність і значення 

такої класифікації взагалі і класифікаційного аналізу зокрема. 

Проблема «класифікації» є складною і багатогранною, її можна 

розглядати в різних аспектах (економічному, філософському, юридичному 

тощо), ця категорія надзвичайно насичена різносторонніми змістами і 

неоднозначна у своїх проявах. Будь-яка сфера практичної діяльності людини 

або певна система наукових знань потребує внутрішньої структурно-логічної 

впорядкованості, без якої неможливо їх повноцінне функціонування. 

Досягнути необхідної впорядкованості дозволяє один з широковідомих 

прийомів юридичної техніки, що використовують вчені-юристи з метою 

встановлення істини при дослідженні правових явищ, рішень, тих чи інших 

наукових завдань, – класифікації [106, с. 85]. Однак, слід зазначити, що у 

сучасній правовій науці зміст поняття «класифікація», здебільшого, не 

з’ясовують. Це зумовлено тим, що в різних наукових джерелах визначення 

відповідного поняття в основному схожі, відображають очевидне та 

зрозуміле кожному і відрізняються лише видовою специфікою тієї чи іншої 

сфери наукового знання, у тому числі в теорії адміністративного права.  

Для з’ясування змісту поняття «класифікація», яке використовується в 

усіх науках, варто розглянути його теоретичну основу у загальному 

розумінні. Так, слово «класифікація» в перекладі з латинської мови (classis – 

розряд, fasio – роблю) означає «розподіл предметів, явищ, понять за класами, 

відділами, розрядами залежно від їх загальних ознак» [107, с. 200]. Великий 

тлумачний словник сучасної української мови поняття «класифікація» 

пояснює у двох різних значеннях: «1) дія за значенням класифікувати, тобто 

розподіляти предмети, явища або поняття на класи, групи тощо за спільними 

ознаками, властивостями, групувати; 2) система розподілу предметів, явищ 

або понять на класи, групи за спільними ознаками, властивостями» [20, с. 

544]. При цьому у дослідженні зосереджується увага на визначенні, 

відповідно до якого під «класифікацією» і похідного від нього слова 
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«класифікаційний» розуміється система розміщення предметів за класами на 

підставі їх схожості у межах класу та відмінності від предметів інших класів. 

Тобто, шляхом застосування класифікації в результаті послідовного поділу 

однорідних понять за певними загальними ознаками можна отримати чітку 

систему упорядкованих понять.  

За енциклопедичним визначенням класифікація це: «впорядкований 

розподіл елементів деякої великої кількості за якими-небудь істотними 

ознаками і віднесення їх до того або іншого класу, підкласу, групи» [108, с. 

254]; «розбивання множини будь-яких об’єктів (елементів) на групи 

(підмножини). Правильна класифікація повинна задовольняти такі формальні 

вимоги: 1) підмножини, на які розділено множину, не повинні перетинатися 

(містити спільні елементи); 2) в сумі підмножини повинні дати вихідну 

множину класифікованих об’єктів; 3) кожен елемент повинен входити до 

якогось одного класу; 4) поділ множини на групи повинен здійснюватися за 

однією ознакою» [109, с. 216-217]. Прийнято вважати, що підставою 

класифікації може служити ознака найбільш суттєва – «та, від якої залежать і 

з якої витікають усі інші ознаки предметів, явищ, що класифікуються» [110, 

с. 137-138]. Якщо ознак декілька, то вони є підставою для кількох 

класифікацій. Словник термінів з логіки містить визначення поняття 

«класифікація» як «багаторазово здійснений логічний поділ обсягу родового 

поняття на види й підвиди, який систематизує результати попереднього 

поділу розвитку певної галузі знань і тим створює умови її подальшого 

розвитку» [111, с. 121]. За тлумаченням соціологічного словника 

класифікація «дає змогу визначити межі між різними формами знання» [112, 

с. 292]. Філософський словник тлумачить поняття «класифікація» як 

«систематичний поділ і впорядкування понять і предметів» [113, с. 212]. 

Автори філософської енциклопедії інтерпретують дещо іншим чином 

«класифікацію», – це «загальнонаукове та загальнометодологічне поняття, 

яке визначає форму систематизації знань, що охоплює всю сферу об’єктів 
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дослідження у вигляді системи класів чи груп цих об’єктів, за якими вони 

розподілені на підставі їхньої подібності за певними властивостями» [114, с. 

255]. Отже, варто зазначити, що в кожному із словникових довідникових 

джерел, незважаючи на деякі відмінності, поняття «класифікація» постійно 

супроводжується значенням «поділ», завжди пов’язана з розмежуванням 

цілого на частини і виконується на основі логічних правил. Очевидно, що в 

основі побудови різного роду класифікацій є дії щодо поділу понять, 

предметів, явищ тощо, які повинні здійснюватися за аналогією у певній 

системі і на спільній основі. 

В юридичній науці у цілому сприймаються загальнофілософські 

уявлення про класифікацію суспільних явищ, заснованих на їх аналізі та 

синтезі. Поняття «аналіз» тлумачиться як «метод наукового дослідження 

предметів, явищ тощо шляхом розподілу на складові частини; розгляд чого-

небудь; визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, 

дослідження» [20, с. 27]. «Аналіз» (від грец. αναλυσις – розділяти, 

розкладати) – багатозначний термін, який означає: «1) метод дослідження, 

який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові 

елементи, як-от частини об’єкта, його ознаки, властивості, відношення, 

відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого 

(протилежним методом є синтез); 2) уточнення логічної форми (будови, 

структури) міркування засобами формальної логіки; 3) у широкому розумінні 

– це наукове дослідження взагалі; 4) визначення складу і властивостей якої-

небудь речовини, дослідження їх» [115]. А.В. Кулик зазначає, «аналіз є 

основним, найбільш універсальним способом, що використовується 

людиною для споглядання навколишнього світу та пізнання об’єктивної 

дійсності практично у всіх сферах діяльності. Аналіз буквально розуміють як 

розкладання складних об’єктів на частини з метою їх пізнання. Аналіз, як 

спосіб пізнання, об’єктивно пов’язаний зі здатністю людського мозку 

сприймати складні об’єкти через їх розкладання на частини» [116, с. 11].  
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В економічній науці «аналіз» – це метод, за допомогою якого 

«здійснюється дослідження, пізнання явищ, предметів та процесів шляхом 

теоретичного або практичного роздрібнення цілого на складові частини» 

[117, с. 7]. Юридична психологія розглядає «аналіз» як уявне розкладення 

предмета чи явища на частини, що їх утворюють, тобто виділення в них 

окремих частин, ознак і властивостей. Будь-який аналіз починається з 

попереднього загального ознайомлення з предметом чи явищем, тобто 

виникає спочатку в практичній діяльності людини, а потім переростає в 

розумовий акт. Слід пам’ятати, що аналіз не є простим механічним 

переліченням усіх складових елементів, ознак і властивостей предмета. Він 

завжди є «цільовим, спрямованим на вирішення якогось певного 

теоретичного чи практичного завдання» [118]. Тобто аналіз – це складний 

дослідницький процес розумового (уявного) або фактичного (справжнього) 

розкладання цілого об’єкта на складові частини, що включає не тільки 

вивчення сутності явищ і закономірностей їх розвитку для кращого 

розуміння, а й використання отриманих висновків на практиці.  

Зокрема, Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв стверджують, що в 

процесі аналізу предмет дослідження розчленовується, мислення йде від 

видимого, конкретного до абстрактного [119]. За допомогою аналізу можна 

виявити внутрішню будову досліджуваного об’єкта, його структуру. Аналіз 

дозволяє відділити головне від другорядного, істотне від несуттєвого, дає 

змогу звести вивчення складного до більш простого. Результатами аналізу 

стають класифікації певних явищ, процесів тощо. Одне і те ж явище можна 

аналізувати у багатьох аспектах, проте вибір об’єктів аналізу та їх кількість 

визначається цілями дослідження і особливостями досліджуваного явища. 

Всебічний аналіз явища дозволяє глибше розкрити його сутність, 

оскільки також полягає у дослідженні поступового переходу від загального 

опису досліджуваного об’єкта до вияву у його складі окремих, специфічних 

властивостей і ознак. Якщо застосовувати аналіз до певного процесу, то 
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можна виділити в цьому процесі конкретні етапи, а також суперечливі 

тенденції.  

Проте слід зазначити, що після виконання аналітичної роботи виникає 

необхідність синтезу («синтез» від грец. συνθεσις – з’єднання, складання 

[120, с. 528]), інтеграції результатів аналізу у загальну систему. На основі 

синтезу предмет або явище відтворюється як цілісна система зв’язків і 

взаємодій із виділенням найбільш істотних з них. Розділити аналіз і синтез 

неможливо, адже внутрішньо вони єдині. Ця єдність полягає в тому, що 

аналіз виходить з певного цілого, яке він розкладає, роз’єднує на окремі 

частки та елементи і це означає, що синтез міститься вже у самому аналізі, а 

не існують поза ним. Тому на завершенні певного аналітичного процесу 

виникає необхідність переходу до відтворення, відображення сторін 

предмета як конкретної цілісності, – до синтезу, тобто раціонального 

поєднання у єдине ціле усіх частин, відокремлених одна від одної за 

допомогою аналізу.  

Отже, загалом поняття «аналіз» може мати два значення: 1) у 

широкому розумінні – як процес детального комплексного вивчення, 

поглибленого дослідження певного об’єкту з метою визначення його 

суттєвих характеристик; 2) у вузькому розумінні – це загальнонауковий 

метод дослідження, сутність якого полягає у теоретичному або практичному 

роздрібненні цілого на складові частини.  

Різновидом аналізу є класифікація, яка необхідна для з’ясування 

зв’язків та закономірностей розвитку предмету дослідження і за допомогою 

якої можна: визначити місце предмету дослідження у групі йому подібних 

предметів; виявити суттєві ознаки предмету дослідження і близьких до нього 

предметів. Водночас, у науковій літературі висловлюється думка щодо 

«доцільності характеристики класифікації і як процесу і як результату» [121, 

с. 39]. Для відмінності класифікації як процесу і як результату, зазвичай 

вживають два терміни: «класифікування» – це процес приведення певної 
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предметної області у систему, встановлення спорідненості між цими 

об’єктами та їх угрупування (процес рознесення об’єктів по класах) і 

«класифікація» як результат – це сітка «таксонів різного рангу» (елементи 

системи класифікації), в якій знаходять своє місце будь-який об’єкт з 

відповідної предметної області [122, с. 5].  

Слід зазначити, що класифікація є формою систематизації об’єктів за 

допомогою певного їх розподілу по групах і містить три чіткі структурні 

елементи: «1) множину встановлених груп подібних об’єктів; 2) підстави, за 

якими об’єкти об’єднуються у групи; 3) принцип чи закон, згідно з яким всі 

групи поєднуються, організуються в єдину систему» [123, с. 28]. Ці елементи 

є взаємопов’язаними та взаємодоповнюють один одного. 

Юристи традиційно пояснюють класифікацію як «систему супідрядних 

понять (класів, об’єктів) тієї або іншої галузі знань чи діяльності людини, що 

використовується як засіб для встановлення зв’язків між цими поняттями чи 

класами об’єктів» [124, с. 371]. Найпоширенішими в юриспруденції є 

класифікації галузей законодавства і права, законів та інших нормативно-

правових актів органів державної влади, галузей юридичної науки тощо.  

О.С. Адамова під класифікацію в праві розуміє «особливий метод, 

грамотне використання якого підвищує ефективність правового 

регулювання, і як особливий прийом законодавчої техніки, правильне 

застосування якого сприяє вдосконаленню нормативних актів, і 

вдосконаленню правового регулювання суспільних відносин» [125, с. 23]. 

В.П. Колісник та Ю.Г. Барабаш зауважують, що «одним із важливих 

прийомів аналітичного способу вивчення державно-правових явищ є 

класифікація» [126, с. 110]. Класифікація є засобом систематизації знань і дає 

можливість отримати практичне підтвердження або заперечення теоретичних 

розробок науковця. М.М. Вовчук стверджує, що «адміністративно-правова 

класифікація правопорушень є базовим підґрунтям при визначенні кола 
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суспільно небезпечних діянь у системі відносин, що охороняються 

адміністративним законодавством» [127, с. 13].  

Аналізом у правовій науці, у свою чергу, називають «логічний прийом 

пізнання державно-правових явищ, при якому здійснюється уявне 

розкладання явища або процесу на взаємопов’язані елементи або ознаки для 

з’ясування їх істотних, визначальних властивостей» [128, с. 29]. Тобто, за 

допомогою аналізу та класифікації досліджуються і вивчаються юридичні 

особливості державно-правових явищ, законодавства, напрямків діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування, галузей юридичної науки тощо, а 

також їх взаємозв’язок з іншими явищами суспільного життя. Для 

полегшення сприйняття вказаних явищ використовується класифікація, яка 

дозволяє впорядкувати, систематизувати, класифікувати, розділити на групи, 

в тому числі, наприклад, окремі види адміністративних правопорушень за 

певними критеріями на основі подібності й відмінності. В результаті 

класифікаційного аналізу адміністративних правопорушень відбувається 

деталізоване дослідження їх істотних характеристик та вибудовується чітка 

система упорядкованих понять: подільне поняття є родовим, а нові поняття 

(члени поділу) є видовими поняттями, що мають специфічні характеристики 

цього роду. Отже, можна констатувати, що класифікація і класифікаційний 

аналіз є схожими, однак не синонімічними поняттями, оскільки останнє є 

дещо ширшим за змістом, адже класифікація передбачає лише поділ на види 

на підставі певного обраного критерію, а класифікаційний аналіз, окрім 

такого поділу – це й детальне пояснення сутності таких різновидів цілого 

поняття.  

Виходячи з цього, сутність класифікаційного аналізу адміністративних 

правопорушень полягає в їх розподілі по групах залежно від певного 

критерію і детальному дослідженні змісту і специфіки виділених видів. 

Метою такого поділу є зрозуміле, чітке впорядкування, узагальнення 

відповідних правопорушень для зручного використання і правильного 



81 

 

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 та практичне значення для подальшого вдосконалення 

адміністративного, в тому числі й адміністративно-деліктного законодавства, 

оскільки дає можливість чіткого визначення місця правової норми стосовно 

визначеного виду правопорушень в системі права, з’ясування її специфіки, 

призначення, взаємодію та напрями вдосконалення правотворчого та 

правозастосовного процесів. 

Водночас, слід зауважити, що правильність і повнота класифікації 

будь-яких правових явищ, у тому числі й адміністративних правопорушень, 

залежить, насамперед, від вибору її критеріїв (підстав). У перекладі з 

грецької мови слово «критерій» (від грец. κριτήριον – засіб судження) означає 

«мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу 

класифікації» [120, с. 305]. Інакше кажучи «критерій» – це ознака, за якою 

можна зрозуміти відмінність одного явища від іншого. Критерії класифікації 

залежать від наукових чи практичних цілей дослідження. За допомогою 

критерію у обраній категорії залишаються усі сутнісні ознаки основного 

явища, але з’являються й інші, що відрізняють їх від наступних. В основу 

класифікації адміністративних правопорушень мають бути покладені такі 

істотні ознаки, які визначають сутність, специфічну роль і призначення цього 

явища у правовому регулюванні суспільних відносин. Отже, критерієм 

класифікації адміністративних правопорушень є визначальна характерна 

ознака, що дає змогу розмежовувати ці правопорушення між собою. Такою 

класифікуючою ознакою у дослідженні є ступінь суспільної небезпеки 

діяння.  

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене та, враховуючи, що 

«класифікаційний» – це система групування об’єктів за видовими, родовими 

та іншими ознаками, «аналіз» – це процес детального комплексного вивчення 
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предметів і явищ з метою визначення суттєвих характеристик, виокремлення 

в них їх частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей, можна визначити, 

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 із урахуванням ступеню 

суспільної небезпеки з метою їх систематизації, впорядкування, 

встановлення наявних зв’язків між ними та створення підстав для 

правильної кваліфікації.  

Таке визначення, по-перше, допомагає систематизувати накопичені 

знання про адміністративні правопорушення та представити їх у якості 

певної упорядкованої системи, поділеної на самостійні види (групи) за 

ступенем суспільної небезпеки; по-друге, створює науковий простір для 

класифікаційного аналізу внутрішніх видових особливостей 

адміністративних правопорушень залежно від ступеня суспільної небезпеки; 

по-третє, орієнтує на формування наявних зв’язків між усіма їх різновидами. 

Результатом проведених численних наукових досліджень феномену 

адміністративних правопорушень стала розробка наукою адміністративного 

права багатоаспектних критеріїв класифікації цього поняття на різноманітні 

види, в яких виявляються загальні та спеціальні ознаки цих деліктів, 

розкривається їх протиправна, антисоціальна природа, безпосередня загроза 

та суспільна небезпека для людини, суспільства і держави. Класифікація 

адміністративних правопорушень залежить від того, на які охоронювані 

законодавством суспільні відносини було вчинено те чи інше посягання, 

зумовлюється різноманіттям суб’єктів, характером, мотивом і цілями 

протиправної поведінки особи правопорушника, особливостями життєвих 

ситуацій тощо.  

У наукових і навчальних джерелах застосовуються різні критерії при 

проведенні класифікації адміністративних правопорушень. В межах загальної 
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теорії права за критерій такої класифікації обирається ступінь суспільної 

небезпеки (рівень суспільної шкідливості) вчинюваного діяння, і, відповідно, 

правопорушення поділяються на злочини та проступки (делікти), або галузь 

права. Відтак, теоретики права виділяють правопорушення: кримінальні, 

адміністративні, цивільні, дисциплінарні [129, с. 292; 130, с. 237]. У кожній з 

галузей, буде то галузь публічного або приватного права, класифікація 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки повинна виконувати 

функції певного практичного спрямування, сприяти виконанню завдань, що 

стоять перед законодавством. 

Як відомо, класифікація буває офіційною і умовною (неофіційною). 

Офіційна класифікація адміністративних правопорушень передбачена, перш 

за все, самим законодавством, – імперативними нормами. Що стосується 

умовної класифікації, то вона здійснюється в режимі диспозитиву, тобто 

своєрідного розсуду суб’єктів, які групують адміністративні правопорушення 

як єдине ціле на частині за відповідними підставами (за обраним критерієм). 

Звісно, умовна класифікація на відміну від офіційної, не є обов’язковою для 

суб’єкта правозастосування, але вона істотно полегшує його юрисдикційні 

орієнтири в умовах неоднозначності і різноманітності адміністративних 

стягнень, забезпечуючи тим самим індивідуалізацію їх застосування у 

кожному конкретному випадку. 

В адміністративно-правовій науці сформульовано багато підходів щодо 

розуміння класифікації адміністративних правопорушень та її критеріїв. Так, 

О.І. Миколенко наголошує, що класифікація адміністративних проступків – 

це «їх розподіл по групах (категоріях) залежно від того чи іншого критерію 

та має як практичне, так і теоретичне значення, і необхідна для: 1) цілісного 

уявлення структури протиправних діянь, за які законодавством передбачена 

адміністративна відповідальність; 2) з’ясування специфіки окремих груп 

адміністративних правопорушень; 3) розуміння особливостей 

процесуального порядку притягнення винної особи до адміністративної 
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відповідальності за проступки відповідної категорії» [10, с. 43-44], тим самим 

ще раз підтверджуючи теоретичну та практичну значущість такої 

класифікації.  

Проблематика класифікації окремих видів адміністративних 

правопорушень досліджувалась науковцями, які розглядали це питання у 

різних сферах публічного управління: у сфері забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки [131], у сфері безпеки дорожнього руху 

[132], у фінансовій сфері [133], у сфері оподаткування [134; 135], у сфері 

земельних відносин [136], в інформаційній сфері [137], по лінії дозвільної 

системи [138], які вчиняються неповнолітніми [139], пов’язаних з 

нелегальною міграцією [140], у сфері використання природних ресурсів [141] 

тощо, причому побудова, а потім і аналіз такого роду багатоваріантних 

класифікацій, є вельми корисним для кращого з’ясування сутності певної 

сфери правового регулювання та його стану. 

У зв’язку із таким різноманіттям сфер суспільних відносин у різних 

спеціалізованих наукових дослідженнях пропонуються різні класифікації 

адміністративних правопорушень. Незалежно від обраної за основу системи 

критеріїв класифікаційного аналізу адміністративних правопорушень, кожен 

із критеріїв більшою чи меншою мірою відображає зв’язок деліктів із 

загальним поняттям «правопорушення», конкретизуючи його в ознаках 

складів конкретних діянь. Зважаючи на велике розмаїття та значну 

поширеність адміністративних правопорушень, єдиного критерію їх 

класифікації не існує, що обумовлює наукову важливість їх класифікаційного 

аналізу. 

Для наукових і практичних цілей пропонується класифікувати види 

адміністративних правопорушень між собою за особливостями їх 

юридичного складу. Так, Д.М. Лук’янець слушно зазначає, класифікація 

адміністративних правопорушень здійснюється за найрізноманітнішими 

підставами: «за особливостями об’єктивної сторони (правопорушення з 
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формальним або матеріальним складом), за формою вини (умисні або 

вчинені з необережності), за характеристиками суб’єкта (правопорушення із 

загальним або спеціальним суб’єктом)» [142, с. 553] тощо. В.К. Колпаков 

поділяє адміністративні проступки: «1) за особливостями об’єкта 

адміністративного делікту визначає положення ст. 9 КпАП України, яка чітко 

та однозначно їх фіксує: громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, встановлений порядок управління; 2) за особливостями 

об’єктивної сторони на прості (являє собою єдину дію або короткочасну 

бездіяльність, єдиний короткочасний акт протиправної поведінки) та складні 

(розрізняють такі різновиди складних діянь: з двома різними діями; такі, що 

складаються з альтернативних дій; збірні; триваючі; такі, що 

продовжуються); формальні (немає ознаки настання шкідливих матеріальних 

наслідків) й матеріальні (міститься ознака настання шкідливих матеріальних 

наслідків; описується дія, що обов’язково спричиняє шкідливі наслідки, хоч 

останні законом і не названі); 3) за особливостями конструкції: описові 

(цілком розкривають зміст і сутність діяння, що визнається адміністративним 

правопорушенням) та бланкетні (відсильні) (вказують на те, що ознаки 

проступку містяться в окремо встановлених нормах і правилах)» [5, с. 242-

262]. До того ж, вважає, що в основу класифікації складів адміністративних 

правопорушень можуть бути покладені й інші критерії. Залежно від суб’єкта 

адміністративні правопорушення класифікують на: загальні та спеціальні; 

особисті й службові (посадові); вчинені фізичною чи юридичною особою, 

індивідуальним або колективним (підприємства, установи, організації, 

об’єднання громадян) суб’єктом. За такою ознакою суб’єктивної сторони, як 

форма вини, проступки можуть бути поділені на умисні й необережні; за 

ознакою мотиву поведінки, – на корисливі й некорисливі тощо. Залежно від 

характеру мети виділяють правопорушення, спрямовані: на досягнення 

конкретної мети; на досягнення невизначеної мети або декількох цілей [5, с. 

228]. Д.М. Бахрах для поділу всієї сукупності правопорушень висуває два 
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критерії: родовий (спеціальний) об’єкт посягання і галузь діяльності. 

Зокрема, автор висуває пропозицію класифікувати адміністративні 

правопорушення «за суб’єктами вчинення, суб’єктивною стороною, ступенем 

суспільної шкідливості та розміром покарання за вчинене правопорушення» 

[75, с. 49-50]. Ю.О. Тихомиров, у свою чергу, пропонує використовувати 

комплексний критерій, який містить «сукупність ознак, які відзначаються 

єдиним правовим регулюванням, усталеністю і повторюваністю 

правопорушень» [143, с. 12]. При цьому, інші прихильники цієї позиції 

вважають, що комплексний критерій класифікації адміністративних 

правопорушень включає «родовий об’єкт посягання (наприклад, громадський 

порядок, власність, порядок управління) і галузеву спрямованість проступку, 

тобто конкретно визначену сферу публічного адміністрування (наприклад, 

промисловість, будівництво, енергетику, сільське господарство, транспорт, 

торгівлю, екологію тощо)» [144, с. 197]. Отже, у більшості випадків серед 

числа підстав, які використовуються для класифікації адміністративних 

правопорушень в адміністративно-деліктному праві, виділяють ознаки 

складу адміністративного правопорушення, що характеризують його 

елементи: об’єкт адміністративно-правової охорони, об’єктивну сторону, 

суб’єкт і суб’єктивну сторону.  

По-перше, правовим критерієм адміністративного правопорушення 

виступає присутність у його складі об’єкта посягання (відносини, 

врегульовані юридичними нормами, що охороняються адміністративними 

санкціями) [5, с. 233]. Така класифікація за об’єктом посягання 

характеризується практичною спрямованістю і може сприяти вдосконаленню 

напрямків правової охорони суспільних відносин. У випадку ж виділення за 

об’єктом посягання групи однорідних адміністративних правопорушень і 

конкретизації видів правової поведінки має місце подальша класифікація. 

Такий поділ, доповнений іншими ознаками, наприклад предметом посягання, 

дає змогу виокремити узагальнені адміністративні правопорушення. 
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Характеризуючи об’єктну складову адміністративного правопорушення, 

поширеною є класифікація об’єктів правопорушень на загальний, родовий та 

безпосередній [145, с. 108]. Так, О.В. Кузьменко вважає, що розподіл 

загального об’єкта адміністративного правопорушення, яким визнається вся 

сукупність суспільних відносин, що перебуває під захистом адміністративно-

деліктного законодавства на частини (родові об’єкти – однорідна група 

суспільних відносин, що є невід’ємною і самостійною частиною загального 

об’єкта) може проводитися за наступними критеріями: «1) за галуззю права 

(адміністративні, земельні, трудові, цивільні та інші правовідносини); 2) за 

структурою соціально-господарського комплексу (відносини у сільському 

господарстві, промисловості, на транспорті тощо); 3) за змістом суспільних 

відносин, що охороняються (власність, громадський порядок, громадська 

безпека, здоров’я населення, порядок управління)» [146].  

Безпосередній об’єкт адміністративного правопорушення – це одне або 

декілька суспільних відносин, що охороняються адміністративною санкцією, 

яким завдано шкоду певним конкретним правопорушенням. Наприклад, при 

перевищенні швидкості – громадська безпека на дорозі; при дрібному 

розкраданні державного майна – це відносини щодо оперативного управління 

визначеним об’єктом державної власності тощо. Окремі науковці виділяють, 

крім цього, видовий об’єкт, який є додатковим елементом класифікації 

адміністративних правопорушень і не завжди потребує визначення в 

правозастосовній діяльності [2, с. 265]. Видовий об’єкт є досить самостійною 

частиною родового об’єкта, відособленою групою суспільних відносин, 

загальних для ряду проступків. Наприклад, якщо взяти такий родовий об’єкт, 

як власність, то її види – це власність приватна, колективна, державна. 

Видовий об’єкт широко використовується законодавцем, який спеціальними 

актами встановив адміністративну відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху, військового обліку, митних правил, прав споживачів тощо. 

А для складів деяких адміністративних правопорушень обов’язковим є 



88 

 

предмет посягання – елемент суспільних відносин, його складова частина. 

Так, Т.О. Коломоєць наголошує на тому, що під предметом 

адміністративного проступку прийнято розуміти «речі, предмети 

матеріального світу, гроші, цінні папери, з приводу яких виникають суспільні 

відносини, тобто предмет проступку необхідно розглядати як складову 

частину його об’єкта» [103]. 

По-друге, для класифікації адміністративних правопорушень за 

ознаками об’єктивної сторони використовують в якості класифікаційних 

ознак: саме діяння деліктоздатної особи у формі активної дії і протиправної 

бездіяльності; шкідливі наслідки діяння у вигляді шкоди; причинний зв’язок 

між протиправним діянням та шкідливими наслідками, що наступили; час, 

місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення. При цьому 

важливе значення має врахування його кількісного масштабу, множинність 

дій, їх сукупність, складність дії, безперервність дії тощо [147, с. 139-140].  

По-третє, адміністративні правопорушення групують за суб’єктом їх 

вчинення. Традиційно, за ознаками суб’єкта адміністративні правопорушення 

поділяють на загальні та спеціальні. Загальними визнаються такі, що мають 

певні індивідуальні характеристики, які властиві всім суб’єктам (вік, 

осудність); спеціальними визнаються такі, які вказують на специфіку 

правового положення суб’єктів проступку (визначають особливості його 

спеціального, фізичного, професійного, службового, статевого статусу, 

родинні зв’язки, відношення до власності, до військової служби, колишню 

протиправну поведінку тощо) [50, с. 44]. Залежно від того, хто є суб’єктом 

проступку (просто фізична особа чи посадова особа) розрізняють також 

особисті і службові (посадові) адміністративні правопорушення [148, с. 6]. 

Для посадового адміністративного проступку характерним є те, що 

протиправне діяння вчиняється через дію по службі, пов’язане з 

недодержанням установлених правил, забезпечення виконання яких входить 

до їх службових обов’язків (ст. 14 КпАП України). Класифікація за суб’єктом 
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вчинення адміністративного правопорушення дозволяє точніше визначити 

характер правопорушення та ступінь його суспільної небезпеки, а також 

ступінь суспільної небезпеки особи правопорушника, і відповідно, сприяє 

диференціації проступків та індивідуалізації адміністративного покарання. 

По-четверте, при класифікації адміністративних правопорушень за 

ознаками суб’єктивної сторони важливе значення має: врахування форми 

вини (умисної або необережної); вид умислу (прямий/непрямий) та 

необережності (недбалість/самовпевненість); мотив протиправних дій і мета 

проступку, оскільки вони суттєво впливають на ступінь суспільної небезпеки 

того чи іншого правопорушення, а, отже, й на розмір адміністративного 

покарання [51, с. 295].  

Проте, слід зазначити, що поділ адміністративних правопорушень на 

окремі групи науковці пов’язували не лише з ознаками їх складу, але й за 

іншими критеріями: за сферою суспільних відносин; за поширеністю; за 

нормативною регламентацією; за видами санкцій; за ступенем суспільної 

небезпеки правопорушення та заходу адміністративного примусу за його 

вчинення; за органами, уповноваженими здійснювати провадження у справах 

про адміністративні правопорушення; за процедурами їх розгляду тощо. Так, 

С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь за ступенем суспільної небезпеки 

адміністративні делікти поділяє на «адміністративні злочини та 

адміністративні проступки» [149, с. 37]. О.І. Остапенко, класифікуючи 

конкретні склади адміністративних деліктів залежно від ступеня суспільної 

небезпеки й шкоди, пропонує їх умовно об’єднати в окремі видові групи: 

«основний (простий); кваліфікований; формальний; однозначний; 

альтернативний; казуїстичний; узагальнений проступок» [150, с. 77; , с. 206-

209]. Л.В. Коваль розподіляє адміністративні правопорушення за ступенем 

суспільної небезпеки на правопорушення: «підвищеного ступеня суспільної 

небезпеки; незначної суспільної небезпеки; адміністративно не злісні 

порушення первісного характеру» [83, с. 13]. М.М. Вовчук класифікує 
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адміністративні правопорушення залежно від ступеня суспільної небезпеки і 

виділяє: адміністративні проступки підвищеного ступеня суспільної 

небезпеки, – за які передбачено адміністративне стягнення у вигляді 

адміністративного арешту; адміністративні проступки із середнім ступенем 

суспільної небезпеки, за які передбачено всі інші адміністративні стягнення, 

крім попередження та адміністративного арешту; адміністративні проступки 

з незначним ступенем суспільної небезпеки, за які передбачено 

адміністративне стягнення у вигляді попередження [151, с. 52]. Підтримуючи 

класифікацію адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки на правопорушення:  

- з незначним ступенем суспільної небезпеки; 

- середнім ступенем суспільної небезпеки; 

- підвищеного ступеня суспільної небезпеки,  

вважаємо за доцільне, що межі ступеня суспільної небезпеки 

адміністративних правопорушень повинні звужуватися від невеликої 

тяжкості до більш тяжких.  

Отже, кожен із науковців для класифікації адміністративних 

правопорушень обирає власний критерій, який є на його думку важливим, й 

обґрунтовує доцільність його використання, тому кожен із запропонованих 

варіантів класифікацій певною мірою є корисним, оскільки допомагає 

ефективному вирішенню практичного завдання, коректної кваліфікації 

конкретних видів адміністративних правопорушень, а також створює більш 

глибоке і системне знання про феномен адміністративного правопорушення. 

Слід зазначити, що здійснення класифікації адміністративних 

правопорушень вітчизняними фахівцями-юристами є важливим науковим 

підґрунтям, на якому базується кодифікація законодавства взагалі, і 

адміністративно-деліктного зокрема. Це у свою чергу, дає можливість 

належної системної упорядкованості нормативного матеріалу, що безумовно 

сприяє усуненню прогалин у законодавстві, а саме уникненню повторів 



91 

 

правових приписів, невірного тлумачення, виявлення можливих 

суперечностей тощо.  

В.К. Колпаков справедливо вказує, що в основі кодифікації 

адміністративного законодавства та всього масиву складів адміністративних 

правопорушень законодавець використовував такі критерії:  

«1) зміст суспільних відносин що охороняються;  

2) галузь діяльності, де вони виникають (структура соціально-

господарського комплексу)» [5, с. 237].  

Так, законодавцем адміністративні правопорушення групуються у 

КпАП України залежно від змісту відносин, що охороняються і за родовим 

об’єктом протиправного посягання. Але використання при кодифікації двох 

критеріїв призвело до того, що проступки, які посягають на єдиний родовий 

об’єкт, опинилися в різних главах, більшість з яких пов’язано з посяганням 

на власність. Звичайно, такий підхід потребує «трансформації відповідно до 

нових уявлень щодо власності, її ролі у формуванні суспільних відносин, 

впливу на взаємостосунки людини із суспільством і державою» [5, с. 238]. 

Офіційне закріплення видів адміністративних правопорушень 

систематизовано у наступні класифікаційні групи:  

1) адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я 

населення (глава 5 КпАП України);  

2) адміністративні правопорушення, що посягають на власність (глава 

6 КпАП України);  

3) адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини (глава 7 

КпАП України);  

4) адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у 

сфері використання паливно-енергетичних ресурсів (глава 8 КпАП України); 

5) адміністративні правопорушення у сільському господарстві. 

Порушення ветеринарно-санітарних правил (глава 9 КпАП України); 



92 

 

6) адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового 

господарства і зв’язку (глава 10 КпАП України);  

7) адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, 

житлово-комунального господарства та благоустрою (глава 11 КпАП 

України);  

8) адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського 

харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності 

(глава 12 КпАП України);  

9) адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості 

продукції, метрології та технічного регулювання (глава 13 КпАП України); 

10) адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (глава 13-

а КпАП України);  

11) військові адміністративні правопорушення (глава 13-б КпАП 

України);  

12) адміністративні правопорушення, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку (глава 14 КпАП України);  

13) адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління (глава 15 КпАП України);  

14) адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (глава 

15-а КпАП України) [47].  

Аналіз адміністративних правопорушень, розміщених у главах 

Особливої частині КпАП України дає підстави стверджувати, що офіційна 

класифікація дозволяє не лише органам правозастосування, а й пересічним 

громадянам більш чітко і предметно орієнтуватися у різноманітті їх видів, 

проте, слід зазначити, що у діючому адміністративному законодавстві немає 

цілісної завершеної класифікації правопорушень залежно від ступеню 

суспільної небезпеки, що є наслідком відсутності у поглядах вчених-
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адміністративістів єдиного підходу щодо критеріїв, за якими така 

класифікація має здійснюватися. 

Так чи інакше, але розмаїття видів адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки слід розглядати шляхом класифікаційного 

аналізу та систематизації, оскільки вони не можуть існувати хаотично, а 

мають бути побудовані в межах чітких критеріїв. Незважаючи на це, 

відповідного розподілу адміністративних деліктів за ступенем суспільної 

небезпеки, здійснено не було. Вважаємо, що усунення цієї прогалини має не 

лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки чітке віднесення того чи 

іншого проступку до категорії таких, що є суспільно небезпечними, 

дозволить диференціювати їх за тяжкістю, конкретизувати види заходів 

адміністративного примусу за їх вчинення і засоби покарання, які повинні 

обов’язково застосовуватися для забезпечення об’єктивності провадження у 

цих справах. 

Для класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки під 

категорією адміністративного правопорушення як протиправного, винного 

(умисного або необережного) діяння (дії чи бездіяльності), вчиненого 

суб’єктом адміністративних правовідносин, що завдає шкоди особі (фізичній, 

юридичній), суспільству або державі чи загрожує небезпекою, і за яке 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність, розуміється 

група правопорушень, пов’язаних єдиним характером, певним ступенем 

суспільної небезпеки, яка обумовлює відповідальність за вчинення 

адміністративного правопорушення і шкідливими адміністративно-

правовими наслідками, заподіяними охоронюваним законом суспільним 

відносинам.  

Незважаючи на наявність фундаментальних, основоположних ознак, 

система адміністративних правопорушень містить у своєму складі досить 

різноманітний і неоднорідний за своїми якостями перелік видів 

правопорушень. Тому цілком доречним з теоретичної та практичної точки 
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зору буде погляд на цю систему крізь призму специфічних критеріїв, що 

дозволяють виявити їх своєрідність залежно від ступеня суспільної 

небезпеки.  

1. Першим класифікаційним критерієм поділу видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки можна визначити об’єкт 

посягання. Суспільна небезпека (шкідливість) як змістовна ознака поділу 

адміністративних правопорушень на групи, повинна відображати важливість 

і цінність об’єкта посягання, тому види адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки залежать від об’єкта, що кореспондується 

ним. Об’єктивність змін у суспільних відносинах, що залежать від цінності 

об’єкта, відображає характер суспільної небезпеки, інтенсивність 

негативного впливу на об’єкт, – визначає ступінь суспільної небезпеки. 

Цінність об’єкта посилює або послаблює суспільну небезпеку протиправного 

діяння в цілому. Класифікаційний аналіз адміністративних правопорушень за 

ознакою суспільної небезпеки на основі виділення об’єкта адміністративного 

правопорушення, обумовлює формалізацію першого порядку при 

встановленні місця кожного правопорушення в системі адміністративних 

правопорушень.  

Пов’язати суспільну небезпеку з Особливою частиною КпАП України 

потрібно, перш за все, через диференціацію об’єктів адміністративних 

правопорушень, яка встановлена Конституцією України. Так, ст. 3 

Конституції України закріплює: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави [152]. Тим самим Конституція України 

декларує своє розуміння взаємовідносин держави і особи, висуваючи на 

перший план саме особу, повагу до особистості та її захист. Конституція 
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України фіксує положення, які закріплюють права, свободи, законні інтереси 

людини і громадянина та гарантії їх забезпечення, що також вказує на 

визнання людини найвищою цінністю. В них не просто тією чи іншою мірою 

відбивається це визнання, але вони служать захисту цих прав і свобод.  

Доповненням і відповідним уточненням положень ст. 9 КпАП України 

щодо об’єкта адміністративного правопорушення (громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління) 

коректно розглядати положення ст. 1 КпАП України, в якій сформульовані 

завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення: «завданням 

Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і 

свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних 

інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, 

зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у 

дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги 

до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством» [47]. Отже, 

глави Особливої частини адміністративного закону повинні починатися зі 

статей, де в якості основного або додаткового безпосереднього об’єкта 

виступає життя людини. Таким чином, така фундаментальна норма як 

визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю вказує на 

те, що суспільна небезпека протиправного посягання ставиться в залежність 

від того, на які суспільні відносини воно спрямоване: життєво важливі чи ні. 

З цих позицій ступінь суспільної небезпеки тих адміністративних 

правопорушень вищій, які в першу чергу, загрожують небезпекою життю, а 

також супроводжуються заподіянням шкоди здоров’ю, честі, гідності, 

недоторканності людини і громадянина. Тому принципи визнання людини, її 

прав і свобод найвищою соціальною цінністю служать досить точним 

орієнтиром для визначення об’єктів адміністративних правопорушень в 
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якості критерію для їх класифікаційного аналізу за ступенем суспільної 

небезпеки.  

Змістом загального поняття адміністративного правопорушення і 

критеріями поділу правопорушень на групи (класи) можуть бути тільки 

істотні, типові, закономірні ознаки. Склади адміністративних правопорушень 

за ознакою «суспільної небезпеки» поділяють: на матеріальні, які містять 

діяння, що обов’язково спричиняють шкідливі наслідки, матеріальні збитки 

(наприклад, пошкодження лісу стічними водами, що спричинило його 

усихання (ст. 72 КпАП України), знищення або пошкодження лісу внаслідок 

необережного поводження з вогнем (ст. 77 КпАП України) й формальні, – 

передбачають діяння, які за своєю природою є суспільно небезпечними 

незалежно від настання шкідливих наслідків (наприклад, ухилення від 

обов’язкового медичного огляду (ст.ст. 128, 129, 130, 133-1 КпАП України); 

порушення правил щодо карантину людей (ст. 44-3 КпАП України). 

 2. Другим класифікаційним критерієм поділу видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки можна визначити розмір 

шкідливих наслідків. Питання про матеріальний критерій класифікації 

адміністративних правопорушень необхідно пов’язувати з об’єктивністю 

шкоди (або загрозою, створенням реальної можливості настання такої 

шкоди), заподіяної правам та свободам людини і громадянина, власності, 

громадському порядку та громадській безпеці, довкіллю, встановленому 

порядку управління, іншим охоронюваним законом про адміністративну 

відповідальність суспільним відносинам. Суспільна шкідливість – категорія, 

що характеризує та ідентифікує ознаку суспільної небезпеки вчиненого 

адміністративного правопорушення і виступає основним (головним) 

показником суспільної небезпечності діяння. Слід зазначити, що розмір 

шкідливих наслідків служить критерієм для визначення ступеня суспільної 

небезпеки діяння, але в окремих випадках матеріальний критерій суттєво 

впливає на кваліфікацію того чи іншого протиправного діяння та визнання 
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його адміністративним проступком або злочином, при цьому повинен чітко 

простежуватись причинний зв’язок між протиправним діянням та наявними 

шкідливими наслідками. За аналогією визначення складів адміністративних 

правопорушень на правопорушення з матеріальним і формальним складом 

(залежно від характеру шкоди), можна класифікувати й види 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. Великій 

обсяг спричиненої шкоди, заподіяній суспільним відносинам, охоронюваним 

адміністративним законодавством свідчить про високий ступінь суспільної 

небезпеки, незначний обсяг шкідливих наслідків вказує на менший ступінь 

суспільної небезпеки діяння. Але «ступінь» як кількісний показник 

суспільної небезпеки повинен мати потенційну можливість «вимірювання» з 

боку суб’єктів правозастосування. Закріплювати такі засоби вимірювання 

необхідно, перш за все, в діючих нормативно-правових актах, щоб 

мінімізувати суб’єктивізм при оцінці даного показника суспільної небезпеки, 

оскільки оцінка потенційної небезпеки певної поведінки здійснюється 

людьми (суспільством, державою), а оцінка суспільної небезпеки вчиненого 

адміністративного правопорушення проводиться уповноваженими державою 

суб’єктами правозастосування. У вчинених правопорушеннях кількісні 

показники суспільної небезпеки оцінюють професіонали (експерти) своєї 

діяльності, які мають спеціальні знання, у тому числі для визначення розміру 

майнової шкоди. Таким чином, класифікаційний аналіз адміністративних 

правопорушень є також основою для підвищення ефективності 

правозастосовчої практики органів публічного адміністрування. 

3. Третім класифікаційним критерієм поділу видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки є представлення у системі 

виду адміністративного стягнення. Величина санкцій повинна відображати 

дійсний справжній характер і ступінь суспільної небезпеки 

адміністративного правопорушення. Чим більш небезпечнішим є 

правопорушення, тим суворішою повинна бути санкція за його вчинення. 
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Закріплений у КпАП України формальний критерій (відрізняти від 

формального складу адміністративного правопорушення), – вид покарання 

(його розмір), є додатковим по відношенню до основного, матеріального. 

Вид адміністративного стягнення, який вказано в санкції статті, встановлює 

відповідальність за більш небезпечний чи менш небезпечний вид 

визначеного правопорушення.  

За вчинення адміністративних правопорушень ст. 24 КпАП України 

встановлює такі адміністративні стягнення із урахуванням зростання ступеня 

суворості: 

- попередження;  

- штраф;  

- штрафні бали;  

- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;  

- конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами, права полювання);  

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю;  

- громадські роботи;  

- виправні роботи;  

- суспільно корисні роботи;  

- адміністративний арешт;  

- арешт з утриманням на гауптвахті. Законами України може бути 

встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних 

стягнень [47].  
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Саме санкція адміністративно-правової норми, яка втілюється шляхом 

застосування адміністративного стягнення, що призначається, є дзеркальним 

відображенням ступеня суспільної небезпеки вчиненого адміністративного 

правопорушення. Вважаємо за доцільне визначати ступінь суспільної 

небезпеки саме через санкцію за допомогою в ній певних видів і розмірів 

адміністративних стягнень, але із обов’язковим урахуванням фактичних 

обставин вчиненого протиправного діяння. Такий метод на сьогодні дозволяє 

дати реальну оцінку ступеня суспільної небезпеки адміністративного 

правопорушення, незважаючи на те, що він побудований від наслідків 

правопорушення до його причини. А отже, видається цілком можливим 

використовувати вид адміністративного стягнення в якості універсального 

класифікаційного критерію ступеня суспільної небезпеки адміністративного 

правопорушення.  

Особливо слід звернути увагу на виконання наступних вимог, що 

впливають на правильну реалізацію положень про суспільну небезпеку 

адміністративного правопорушення:  

1) санкції повинні містити кілька основних видів адміністративних 

стягнень, незалежно від виду адміністративного правопорушення; 

2) у санкціях основних складів адміністративних правопорушень у 

статтях Особливої частини КпАП України послідовність перерахування 

основних адміністративних стягнень повинна ґрунтуватися на ст. 24 КпАП 

України за принципом від менш суворого до більш суворого виду; 

3) межі ступеня суспільної небезпеки адміністративних правопорушень 

повинні звужуватися від невеликої тяжкості до більш тяжких (незначний 

ступінь суспільної небезпеки → середній ступінь суспільної небезпеки → 

високий ступінь суспільної небезпеки), що обов’язково відбивається на 

розмірах адміністративних стягнень; 

4) призначені розміри і види адміністративних стягнень за вчинене 

адміністративне правопорушення повинні перебувати у взаємозв’язку не 
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тільки з його типовою суспільною небезпекою, але і з суспільною 

небезпекою обтяжуючих обставин вчиненого правопорушення і суспільною 

небезпекою особи правопорушника. 

4. Четвертим класифікаційним критерієм поділу видів 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки можна 

визначити обтяжуючі обставини. Варто зауважити, що уточнити ступінь 

суспільної небезпеки адміністративного правопорушення допомагають деякі 

обтяжуючі обставини. Так, відповідно до ст. 35 КпАП України вичерпними 

обставинами, що обтяжують відповідальність за вчинене адміністративне 

правопорушення, визнаються:  

- продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб припинити її;  

- повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за 

яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; 

- вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне 

правопорушення;  

- втягнення неповнолітнього у вчинення правопорушення;  

- вчинення правопорушення групою осіб;  

- вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших 

надзвичайних обставин;  

- вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Орган (посадова особа), 

який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру 

адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину 

обтяжуючою [47].  

Їх наявність або відсутність враховується органом (посадовою особою), 

що розглядає справу про адміністративне правопорушення, при визначенні 

виду та розміру адміністративного стягнення за вчинене правопорушення в 

рамках санкції статті Особливої частини КпАП України, що передбачає 

відповідальність за відповідний склад правопорушення. При цьому 
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обставини, які обтяжують відповідальність треба відрізняти від однойменних 

обставин, – кваліфікуючих ознак складу адміністративного правопорушення.  

Кваліфіковані склади ускладнені такими кваліфікуючими ознаками, як: 

повторність вчинення правопорушення, наявність або можливість настання 

шкідливих наслідків, створення аварійної ситуації, вчинення діяння 

посадовою особою тощо і поділяються в залежності від ступеня суспільної 

небезпеки. Визнаючи певне діяння адміністративним правопорушенням, і 

встановлюючи за його вчинення санкцію, законодавець враховує, що ступінь 

суспільної небезпеки однотипних проступків може бути різний, тобто, на 

більш високий ступінь суспільної небезпеки вказують саме кваліфікуючи 

ознаки. Так, наприклад, порушення водіями транспортних засобів правил 

переїзду залізничних переїздів характеризується більшою суспільною 

небезпекою, якщо при цьому виникла аварійна обстановка (ст. 123 КпАП 

України). Виходячи з цього, слід зазначити, що законодавець при створенні 

складу адміністративного правопорушення вже врахував обставину, яка 

обтяжує покарання і, відповідно, вказує на ступінь суспільної небезпеки, та 

надав їй ознаки кваліфікуючої, визначивши межі відповідальності. Подвійне 

врахування призвело б до призначення надто суворих покарань, звідси 

позиція законодавця про неможливість подвійного врахування обставин, які 

обтяжують відповідальність та кваліфікуючих ознак складу правопорушення, 

є доцільною.  

Кожна із вище перелічених обтяжуючих обставин у ході практичної 

діяльності має враховуватися при призначенні покарання, тому певною 

мірою впливає на ступінь суспільної небезпеки адміністративного 

правопорушення. Введення обставин, що обтяжують покарання, в коло 

критеріїв поділу правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, 

пояснюється суто практичними міркуваннями. Найбільшу суспільну 

небезпеку несуть ті обтяжуючи обставини, які можуть посилити покарання. 

Наприклад, суспільна небезпека такої обтяжуючої обставини як вчинення 



102 

 

правопорушення групою осіб обумовлена тим, що свідоме об’єднання зусиль 

декількома особами суттєво полегшує реалізацію правопорушення, створює 

можливість більш негативної результативності протиправного посягання, а 

звідси, більшої глибини спричиненої шкоди, і як наслідок, посилення 

адміністративного стягнення за правопорушення. Тобто суспільна небезпека 

протиправного діяння при групових формах є вищою, ніж суспільна 

небезпека правопорушення, яке вчиняється однією особою. Але, у переліку 

вказаних обтяжуючих обставин розміщені чинники, що негативно 

характеризують також особу, яка вчинила правопорушення, тобто окрім 

суспільної небезпеки діяння, відповідні обставини визначають одночасно і 

ступінь суспільної небезпеки винної особи. Наприклад, керування 

транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані 

сп’яніння є обставиною, яка обтяжує покарання (ст. 130 КпАП України). 

Підвищена суспільна небезпека особи винного зумовлена тим, що саме 

перебування в зазначеному стані часто спонукає до вчинення протиправного 

діяння, що призводить до спричинення тяжких шкідливих наслідків. 

Безумовно такий зв’язок свідчить про збільшення ступеню суспільної 

небезпеки і впливає на призначення виду покарання та його розмір. У свою 

чергу, обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення вказують на менший ступінь суспільної небезпеки 

наприклад, відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди (п. 2 ст. 

34 КпАП України), вчинення правопорушення неповнолітнім (п. 4 ст. 34 

КпАП України) тощо. Варто також погодитися з позицією Н.А. Сторчак, 

який відзначає, що обтяжуючі та пом’якшуючі обставини доповнюють 

ступінь тяжкості правопорушення та особу винного як критерії, що 

індивідуалізують призначення покарання [153, с. 366]. Отже, значущість цих 

обставин характеризує суспільну небезпеку самого адміністративного 
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правопорушення та особу винного, і є основною їх характерною рисою та 

підставою визначення його ступеню.  

Таким чином, з огляду на наведене, можна виділити специфічні 

класифікаційні критерії диференціації, що дозволить провести чітку межу 

між видами адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки, а саме: об’єкт адміністративних правопорушень; розмір 

шкідливих наслідків; вид адміністративного стягнення; обставини, що 

обтяжують адміністративні правопорушення. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід вважати, 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 із урахуванням ступеню суспільної небезпеки з метою їх 

систематизації, впорядкування, встановлення наявних зв’язків між ними та 

створення підстав для правильної кваліфікації.  

Його значення полягає в тому, що він детально пояснює сутність 

конкретно визначених видів адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки, допомагає визначити їх місце у загальній системі 

адміністративних правопорушень, з’ясувати їх специфічні властивості для 

зручного використання і правильного застосування на практиці, а також для 

подальшого вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства. 

Враховуючи аналіз різних наукових позицій із використанням різних 

критеріїв, запропонованих у доктрині адміністративно-деліктного права, 

можна запропонувати 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. 
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2.2. Характеристика видів адміністративних правопорушень, 

класифікованих за ступенем суспільної небезпеки 

 

 

З урахуванням запропонованого розподілу адміністративних 

правопорушень в залежності від ступеню суспільної небезпеки (на 

адміністративні правопорушення з незначним ступенем суспільної 

небезпеки; із середнім ступенем суспільної небезпеки та з високим ступенем 

суспільної небезпеки), доцільним вважається проведення їх детальної 

характеристики з метою формулювання поняття таких правопорушень та 

виокремлення їх специфічних ознак. Саме таку характеристику цілком можна 

вважати класифікаційним аналізом, адже направлена вона не лише на поділ 

всіх адміністративних правопорушень на види з урахуванням ступеню 

суспільної небезпеки, а й на дослідження їх особливостей, на пояснення тих 

характерних властивостей, які дозволяють правильно кваліфікувати та 

віднести адміністративне правопорушення до тієї чи іншої групи. 

Характеристику адміністративних правопорушень пропонується проводити 

за принципом «зростання» ступеню суспільної небезпеки, що дозволить 

відстежити вплив на суспільні відносини таких правопорушень. 

1) Адміністративні правопорушення з незначним ступенем суспільної 

небезпеки. Це перша група адміністративних правопорушень, які 

відрізняються найменшим негативним впливом на об’єкт посягання. 

Формулюючи визначення, можна стверджувати, що адміністративне 

правопорушення з незначним ступенем суспільної небезпеки – це 

протиправне, винне діяння, вчинене суб’єктом адміністративних 

правовідносин, що завдає незначної шкоди особі, суспільству або державі чи 

загрожує небезпекою, і за яке законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність (зокрема, у вигляді попередження, штрафу відносно 

невеликого розміру, штрафних балів). Такі адміністративні правопорушення 
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слід відрізняти від «малозначних» діянь, адже при малозначності вчиненого 

адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений 

вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної 

відповідальності і обмежитись усним зауваженням (ст. 22 КпАП України). 

Звільнення від відповідальності за адміністративне правопорушення – одна з 

форм виховного впливу, що застосовується органом (посадовою особою) 

адміністративної юрисдикції. Вона не пов’язана ні з адміністративним 

стягненням, ні з заходами громадського впливу, оскільки усне зауваження 

правопорушнику не тягне для нього ніяких юридичних наслідків [154, с. 59]. 

Для правопорушень першої групи характерним є: 

- вчинення правопорушення неповнолітніми особами у віці від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років. Т.М. Іванова та А.В. Братусь 

зауважують, що «з одного боку законодавство має бути гуманним щодо 

неповнолітніх правопорушників, враховуючи особливості психіки 

неповнолітнього та його соціальний статус, але з іншого – невпинне 

зростання правопорушень серед неповнолітніх є причиною застосування 

більш ефективних засобів боротьби з ними. Неповнолітні ж, у свою чергу, 

повинні знати й розуміти, що вони, як і всі інші громадяни, зобов’язані 

дотримуватися встановлених правил поведінки, поважати та дотримуватися 

законодавчих актів» [155, с. 162]. У цьому контексті варто зауважити, що 

КпАП України не закріплює поняття «неповнолітня особа», хоча воно 

широко застосовується. З урахуванням положень цивільного законодавства, 

слід зазначити, що неповнолітньою особою є фізична особа у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 32 Цивільного кодексу України). 

Однак, відповідно до ст. 12 КпАП України, адміністративній 

відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. Так, вказана 

умова охоплює не всіх неповнолітніх осіб, а лише тих, які перебувають у віці 

від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Адже, недосягнення особою на 



106 

 

момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного 

віку є обставиною, що виключає провадження в справі про адміністративне 

правопорушення (ст. 247 КпАП України). Вчинення адміністративного 

правопорушення особою, яка на момент вчинення адміністративного 

правопорушення не досягла шістнадцятирічного віку може свідчити про 

відсутність суб’єкта вчинення правопорушення, і, відповідно, відсутність 

складу адміністративного правопорушення. Відповідно до ст. 24-1 КпАП 

України, за вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у 

віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі 

заходи впливу: 1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити 

вибачення у потерпілого; 2) попередження; 3) догана або сувора догана; 4) 

передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, 

чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також 

окремим громадянам на їх прохання. Проте науковцями висловлюється 

думка, що «застосування відповідних заходів до неповнолітніх 

правопорушників не дає бажаного результату, оскільки безкарність 

призводить до відповідальності» [156, с. 12]. У зв’язку із цим, в наукових 

фахових джерелах обґрунтовується необхідність зниження (у деяких 

випадках) віку адміністративної відповідальності до чотирнадцяти років, 

оскільки неповнолітні у вказаному віці, в силу свого фізіологічного й 

психічного розвитку, повністю розуміють суть і наслідки своїх вчинків та 

поведінки і можуть керувати нею [157, с. 58]. В той же час, можна 

стверджувати, що нормативні положення, які визначають особливості 

адміністративної відповідальності неповнолітніх, дають можливість 

відносити вчинені ними правопорушення до першої умовно виділеної групи;  

- вчинення правопорушення, що супроводжується наявністю обставин, 

які пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 

Відповідно до ст. 34 КпАП України, обставинами, що пом’якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 
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1) щире розкаяння винного; 

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного 

хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 

4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має 

дитину віком до одного року. 

Такий перелік обставин не є вичерпним, адже Законами України може 

бути передбачено й інші обставини, що пом’якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. Орган (посадова особа), який вирішує 

справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом’якшуючими 

і обставини, не зазначені в Законі. І якщо одну з цих обставин (вчинення 

правопорушення неповнолітнім) вже було охарактеризовано, то на інших 

слід зупинитись детальніше.  

Щире розкаяння винного полягає в тому, що особа належним чином 

самостійно критично оцінила свою протиправну поведінку, визнала вину і 

готова нести адміністративну відповідальність за вчинені дії чи 

бездіяльність. Щире розкаяння винного має базуватися на внутрішньому 

переконанні особи, тобто особа не повинна примушуватись до розкаяння, 

адже застосування такої обставини можливе лише за наявності добровільного 

бажання на це. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди 

здійснюється особою, яка вчинила адміністративне правопорушення без 

примусу, з власної ініціативи, до моменту винесення рішення по справи. 

Збитки як шкода майнового характеру, можуть виражатися у знищенні або 

пошкодженні майна, посівів, насаджень, транспортних засобів тощо. 

Відповідно до ст. 1192 ЦК України, «з урахуванням обставин справи суд за 

вибором потерпілого може зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну, 
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відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, 

полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у 

повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, 

визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент 

розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення 

пошкодженої речі». Компенсація винною особою моральної шкоди також 

може бути обставиною, що пом’якшує адміністративну відповідальність. 

Сильне душевне хвилювання є специфічним емоційно-психічним станом 

особи, який спричинений протиправною (аморальною) поведінкою 

потерпілої особи або психотравмуючою ситуацією, за яких особа частково 

втрачає можливість усвідомлювати власні дії та (або) керувати ними. Збіг 

тяжких особистих, сімейних чи інших обставин передбачає збіг таких 

негативних обставин, які заподіюють особі страждання, негативно впливають 

на її психіку, можуть викликати у неї стан розпачу, надмірну дратівливість, 

гарячковість, що не сприяє належному здійсненню самоконтролю поведінки. 

Перелік зазначених обставин законом не визначено, відповідно до судової 

практики, до таких обставин можна віднести: смерть або тяжку хворобу 

рідної чи близької особи; хворобу винного; втрату ним роботи; складні 

житлові умови; подружню зраду або іншу подію, що спричинила конфлікт у 

сім’ї; важкий матеріальний стан; проживання неповнолітнього в сім’ї осіб, 

які зловживають алкогольними напоями чи наркотичними засобами. 

Вагітністю є «фізіологічний процес, під час якого в організмі жінки із 

заплідненої яйцеклітини розвивається плід, здатний до внутрішньоутробного 

життя. Цей процес має певний негативний вплив на психіку жінки, 

викликаючи у неї роздратування, неврівноваженість, надмірну збудженість, 

гарячковість, що знижує можливості самоконтролю за власною поведінкою, 

може призводити до неадекватної оцінки нею життєвих обставин і вчинення 

протиправного діяння» [158]. Вчинення адміністративного правопорушення 

жінкою, яка має дитину віком до одного року, вважається обставиною, що 
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пом’якшує адміністративну відповідальність також внаслідок особливого 

фізіологічного стану під час годування груддю, виникненням перевтоми та 

дратівливості через необхідність цілодобово піклуватися про немовля. Такі 

обставини, за умови вчинення особою адміністративного правопорушення, 

певним чином «знижують» ступінь суспільної небезпеки діяння; 

- вчинення правопорушення, яке є підставою для спрощеного 

провадження у справі про адміністративне правопорушення. Спрощене 

провадження представляє собою нормативно закріплений та «скорочений» 

або «прискорений» у часі порядок здійснення процесуальних дій, «зведених 

до мінімуму», органом (посадовою особою) при розгляді і вирішенні справ 

про адміністративні правопорушення [159, с. 101]. У фахових наукових 

адміністративно-правових джерелах визначається, що «спрощене 

провадження застосовується щодо невеликої кількості правопорушень, прямо 

передбачених ст. 258 КпАП України. Таке провадження характеризується 

мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. Протокол про 

правопорушення не складається, посадова особа, що виявила 

правопорушення, приймає і виконує рішення про накладання і стягнення 

(штрафу або ж попередження)» [160, с. 241]. Тобто, для спрощеного 

провадження у справі про адміністративне правопорушення характерним є: 

застосування до визначеного переліку адміністративних правопорушень; 

оперативність; мінімум процесуальних дій; розгляд справи тією ж особою, 

що виявила правопорушення; не складання протоколу про адміністративне 

правопорушення. Відповідно до ст. 258 КпАП України, нормативно 

передбачені випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не 

складається, зокрема: 

а) в разі вчинення адміністративних правопорушень (за умови, якщо 

особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на 

неї накладається), передбачених:  
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- ст. 70, 77, ч. 3 ст. 85, ст. 153 (якщо розмір штрафу не перевищує трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), 

-  ч. 1 ст. 85 (якщо розмір штрафу не перевищує семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян),  

- ст. 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених в ч. 3 ст. 

238),  

- ч. 3 ст. 109, ст. 110, 115, ч. 1, 3 і 5 ст. 116, ч. 3 ст. 116-2, ст.  117 (при 

накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці 

вчинення правопорушення), 

- ст. 118, 119, ст. 134, 135, ч. 1, 2, 3 і 5  ст. 185-3, ст. 197 (при накладенні 

адміністративного стягнення у вигляді попередження),  

- ст. 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді 

попередження),  

- ст. 202-203-1, 204-2, 204-4 (у випадках виявлення цих правопорушень 

у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи 

контрольних пунктах в’їзду-виїзду); 

б) вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено 

до компетенції Національної поліції, та адміністративних правопорушень у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному 

режимі, а також порушень правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису); 

в) в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і 

стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення 

правопорушення. 

Тут слід відзначити нормативне неузгодження, адже до ст. 77 КпАП 

України «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» у 2020 р. було 

внесено зміни, відповідно до Закону України від 13.04.2020 р. «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля 

щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення 
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атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного 

світу» [161] і істотно підвищено розмір санкцій. Відтак, наразі порушення 

вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот сімдесяти до дев’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А знищення або 

пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також 

порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення 

лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від  

шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. Таким чином, необхідним вбачається вилучення ст. 77 

КпАП України «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» із переліку 

правопорушень, при вчиненні яких не складається протокол. Те ж саме 

стосується ст. 153 КпАП України «Знищення або пошкодження зелених 

насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх 

межами, що не віднесені до лісового фонду»; 

- вчинення правопорушень, за які передбачено застосування «найменш 

серйозних» адміністративних стягнень (у вигляді попередження, штрафу 

відносно невеликого розміру, штрафних балів). Попередження є «найбільш 

легким» серед всіх видів адміністративних стягнень, адже воно не обмежує 

майнові та інші права правопорушника, а має лише виховний вплив. 

Відповідно до ст. 26 КпАП України, попередження як захід 

адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених 

законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом. 

Так, нормативно не закріплено визначення поняття «попередження». Проте 

науковці сходяться в тому, що воно «полягає в офіційному, від імені 

держави, осуді протиправного діяння органом адміністративної юрисдикції і 
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в попередженні правопорушника про недопустимість таких дій надалі» [162, 

с. 19]. Т.О. Коломоєць та Ю.Х. Куразов формулюють ознаки попередження 

як виду адміністративного стягнення, які відображають його ресурс: «а) воно 

є реакцією на вчинення адміністративного правопорушення із незначним 

ступенем суспільної шкідливості, як правило, за наявності обставин, що 

пом’якшують адміністративну відповідальність; б) має переважно виховно-

превентивний характер з елементом покарання, його мета – ретроспективна з 

елементом інформування; в) полягає в офіційному (від імені держави) осуді 

протиправної поведінки особи і інформуванні її про неприпустимість такої 

поведінки у майбутньому; г) правовий характер; ґ) особистісна 

спрямованість; д) самодостатність потенціалу, завдяки чому накладається як 

основний вид адміністративного стягнення; е) разовий (одномоментний) 

характер застосування, хоча наслідки такого застосування триваліші 

(протягом року); є) накладається щодо як фізичних, так і юридичних осіб, які, 

як правило, «мають добрі характеристики»; ж) досить широке коло суб’єктів 

накладення (судовий, адміністративний способи накладення); з) оперативне, 

спрощене накладення незалежно від оскарження, без відстрочки, заміни на 

інше стягнення; и) письмова або інша встановлена форма фіксації; і) може 

мати значення преюдиційного факту» [163, с. 112]. Такі ознаки також дають 

підстави  стверджувати, що попередження є найменш «серйозним» 

адміністративним стягненням із всього їх розмаїття. 

Найбільш часто застосовуваним адміністративним стягненням є штраф.  

Штраф, відповідно до ст. 27 КпАП України є грошовим стягненням, що 

накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні 

правопорушення у випадках і розмірі, встановленими КпАП України та 

іншими законами України. Для такого різновиду адміністративних стягнень 

характерним є: множинність органів адміністративно-штрафної юрисдикції; 

спрощений порядок застосування; значний виховний, превентивний та 

репресивний потенціал; оперативність процедури стягнення; можливість 
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накладання і стягнення штрафу на місці вчинення правопорушення. У 

чинному законодавстві передбачено встановлення абсолютно різних розмірів 

штрафів (як один, а іноді і 0,1, так і тисяча, дві тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян). За одиницю обчислення штрафів, як правило, 

прийнято брати саме неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Податковим кодексом України передбачено, «якщо норми інших законів 

містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для 

цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм 

адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації 

адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума 

неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної 

пільги». Тобто, для обчислення штрафів застосовується сума в розмірі 17 

гривень, а для кваліфікації – сума в розмірі податкової соціальної пільги (що 

дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного 

податкового року, для будь-якого платника податку). У цьому контексті 

варто зауважити, що не всі адміністративні правопорушення, за вчинення 

яких передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу є 

адміністративним правопорушенням з незначним ступенем суспільної 

небезпеки. Слід враховувати не лише вид адміністративного стягнення, а 

його розмір. Так, можна запропонувати вважати «невеликим розміром» 

штраф до десяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тому що 

адміністративні правопорушення, за вчинення яких передбачені штрафи у 

досить великому розмірі (наприклад, від однієї тисячі двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за порушення обмежень, 

встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення 

ними професійної діяльності, ч. 2 ст. 44-2 КпАП України); від двох до десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за порушення правил 

щодо карантину людей, ст. 44-3 КпАП України); від шістсот тридцяти до 
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однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за 

порушення вимог пожежної безпеки в лісах, ст. 77 КпАП України); від трьох 

тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за 

порушення законодавства про  закупівлі ч. 4 ст. 164-14 КпАП України) 

навряд чи можна вважати такими, що характеризуються незначним степенем 

суспільної небезпеки. Штраф за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути 

накладено на особу після використання ним штрафних балів.  

Штрафні бали, за положеннями ст. 27-1 КпАП України є стягненням, 

що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені 

цим Кодексом. Кожному громадянину, який має право керування 

транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права 

керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів. У 

разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який 

вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, 

передбачених відповідною статтею КпАП України. Штрафні бали як 

адміністративне стягнення до КпАП України було внесено у 2015 році, проте 

варто звернути увагу на те, що відповідно до Закону України від 24.04.2020 

р. «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо штрафних балів» [164] було вилучено положення про 

штрафні бали з КпАП України.  

Так, з урахуванням виокремлених ознак, прикладом правопорушень, 

віднесених до першої групи можуть бути: 

- самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70 КпАП України); 
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- недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при 

введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КпАП 

України); 

- порушення законодавства про захист рослин (ст. 83-1 КпАП України); 

- порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи (ч. 1 ст. 92-1 КпАП України); 

- порушення Правил охорони електричних мереж (ст. 99 КпАП 

України); 

- порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на 

внутрішніх водних шляхах (ч. 3 ст. 116-2 КпАП України); 

- порушення правил рибальства (ч.  3 ст. 85 КпАП України); 

- порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-

санітарних вимог (ст. 107 КпАП України); 

- викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, 

прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях (ч. 3 ст. 109 КпАП 

України); 

- провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого 

багажу (ст. 134 КпАП України); 

- порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями (ст. 150 КпАП України); 

- порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 КпАП України); 

- порушення правил торгівлі на ринках (ст. 159 КпАП України); 

- куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1 КпАП 

України); 

- проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації 

місця проживання (ст. 197 КпАП України); 

- умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності (ст. 198 

КпАП України) тощо. 
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2) Адміністративні правопорушення із середнім ступенем суспільної 

небезпеки. Це друга група адміністративних правопорушень, розподілених 

залежно від ступеню суспільної небезпеки, і можна стверджувати, що вона є 

найбільш чисельною за кількістю визначених чинних законодавством складів 

правопорушень. Адміністративне правопорушення із середнім ступенем 

суспільної небезпеки – це протиправне, винне діяння, вчинене суб’єктом 

адміністративних правовідносин, що завдає значної шкоди особі, суспільству 

або державі чи загрожує небезпекою, і за яке законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність. Для цієї групи адміністративних 

правопорушень притаманним є: 

- здійснення звичайного провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Так, з урахуванням положень адміністративно-правової 

доктрини, «звичайне» провадження, на відміну від спрощеного,  

«здійснюється у більшості справ і детально регламентовано чинним 

законодавством. Воно передбачає складання протоколу; визначає зміст, 

запобіжні заходи і порядок їх застосування; права і обов’язки учасників 

провадження; порядок розгляду справ; факти, обставини, що є доказами» 

[160, с. 241]. Звичайне провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є стадійним, тобто складається з процесу «проходження» 

певних етапів. Можна помітити, що, здебільшого, в адміністративно-правовій 

науці визначають такі стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: «1) порушення адміністративного провадження і 

адміністративне розслідування; 2) розгляд справи про адміністративне 

правопорушення та винесення у ній постанови; 3) перегляд справи про 

адміністративне правопорушення з оскарженням постанови у справі; 4) 

виконання постанови про накладення адміністративного стягнення [165, с. 

313]. Відповідно до ст. 245 КпАП України, «завданнями провадження в 

справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і 

об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній 
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відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а 

також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі 

додержання законів, зміцнення законності» [47]. До того ж, законодавством 

встановлено перелік осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення (ст. 255 КпАП України); перелік органів 

(посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення (ст. 213 КпАП України); порядок провадження у справах 

про адміністративні правопорушення (ст. 246 КпАП України); перелік  

обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне 

правопорушення (ст. 247 КпАП України); заходи забезпечення провадження 

у справах про адміністративні правопорушення (глава 20 КпАП України); 

правовий і процесуальний статус осіб, які беруть участь у провадженні у 

справах про адміністративні правопорушення (глава 21 КпАП України); 

правила визначення місця і строків розгляду справ про адміністративні 

правопорушення (ст. 276 і 277 КпАП України) тощо; 

- застосування широкого кола адміністративних стягнень (окрім 

«найменш» серйозних і «найбільш» серйозних. Так, за правопорушення, які 

належать до другої групи, застосовуються штраф (коли мова йде вже про 

«суттєві» його розміри); оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 

конфіскація (предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок 

вчинення адміністративного правопорушення); позбавлення спеціального 

права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними 

засобами, права полювання); позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; суспільно 

корисні роботи.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n323
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n323
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n327
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n327
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n654
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n654
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Коротко характеризуючи ці адміністративні стягнення варто 

зауважити, що з приводу адміністративного штрафу у фаховій літературі 

зазначено про те, що «множинність суб’єктів «права покарання», суб’єктів, 

до яких застосовується адміністративний штраф, його порівняно невеликі 

розміри, нескладний порядок застосування, значний виховний, 

превентивний, репресивний потенціал, оперативність процедури стягнення 

свідчать не тільки про самостійний характер адміністративного штрафу як 

виду штрафної каральної санкції, а й про доцільність подальшого вивчення 

можливостей цих санкцій в інтересах зміцнення державної дисципліни та 

засад законності в країні» [166]. Правовий аналіз специфіки 

адміністративного штрафу вже проведено, однак слід зауважити, що у цій 

групі правопорушень мова йде про істотно «підвищені» розміри штрафу, 

порівняно зі штрафами, які аналізувались у першій групі правопорушень. 

Відповідно до ст. 28 КпАП України, оплатне вилучення предмета, який 

став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і 

наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з 

відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета. Схожою за 

правовою суттю до оплатного вилучення є конфіскація предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення. Проте вона полягає в примусовій безоплатній передачі 

цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може 

бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не 

передбачено законами України. Конфіскація вогнепальної зброї, інших 

знарядь полювання і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для 

яких полювання є основним джерелом існування (ст. 29 КпАП України). Ці 

два адміністративні стягнення схожі за такими характеристиками: вилучення 

здійснюється виключно примусово; єдина підстава для застосування – 

рішення суду; чітко визначено предмет, що вилучається – лише той, що став 
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знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення. Основна відмінність цих адміністративних стягнень 

полягає у питаннях платності, адже при конфіскації вилучення відбувається 

безоплатно, а при оплатному вилученні – виручена від реалізації сума 

повертається колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов’язаних з 

реалізацією вилученого предмета. 

Позбавлення наданого права (права полювання або права керування 

транспортними засобами) полягає у припиненні користування таким правом 

на певний визначений строк і застосовується за грубе або систематичне 

порушення порядку користування цим правом. Позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом, коли з 

урахуванням характеру вчиненого адміністративного правопорушення, з 

урахуванням різних обставин справи, суд визнає за неможливе збереження за 

нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Окрім того, КпАП України містить положення про три види 

адміністративних стягнень, які досить схожі за формулюванням та 

абсолютно різні за своєю суттю. Мова йде про громадські роботи, виправні 

роботи, суспільно корисні роботи. Слід зауважити, що останній із зазначених 

видів (суспільно корисні роботи) був внесений до законодавства не так давно 

(у грудні 2017 р.) і застосовується до правопорушників, як правило, за 

несплату аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або 

інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня 

пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (ст. 183-1 

КпАП України). Сутність вказаних видів адміністративних стягнень полягає: 

- громадські роботи – у виконанні особою, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час, безоплатних 

суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування. Громадські роботи призначаються районним, районним у 
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місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до 

шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день. 

Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої 

або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, 

старше 60 років (ст. 30-1 КпАП України); 

- виправні роботи – у відрахуванні до двадцяти процентів її заробітку в 

дохід держави. Застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за 

місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. Виправні роботи призначаються районним, районним у 

місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) (ст. 31 КпАП України);  

- суспільно корисні роботи – у виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік 

об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає 

відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно корисні роботи 

призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним 

судом (суддею) на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і 

виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох 

годин на день. Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним 

інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та 

чоловікам, старше 60 років (ст. 31-1 КпАП України). Так, застосування всіх 

перерахованих адміністративних стягнень за вчинення адміністративних 

правопорушень може свідчити про віднесення таких правопорушень саме до 

другої групи (виділених за ступенем суспільної небезпеки); 

- застосування основного і додаткового адміністративного стягнення. 

Чинним адміністративно-деліктним законодавством передбачено своєрідний 

поділ  адміністративних стягнень на основні і додаткові. Так, відповідно до 

ст. 25 КпАП України, оплатне вилучення, конфіскація предметів та 

позбавлення права керування транспортними засобами можуть 

застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; 
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позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – 

тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення (попередження; штраф; 

штрафні бали; позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); 

громадські роботи; виправні роботи; суспільно корисні роботи; 

адміністративний арешт; арешт з утриманням на гауптвахті), можуть 

застосовуватися тільки як основні.  

З огляду на зазначений поділ адміністративних стягнень, Т.В. Адерейко 

стверджує, що «таке розмежування передбачає, що поруч з покаранням 

правопорушника, відбувається усунення умов для подальшого вчинення 

правопорушень, носить компенсаційний характер або має на меті 

позбавлення незаконно отриманої вигоди. Чіткий поділ за вказаними ознакам 

основних та додаткових стягнень, які в свою чергу виступають самостійними 

видами адміністративних стягнень і є адміністративно-правовим примусом, 

дає можливість при їх застосуванні дотримуватися принципу доцільності та 

відповідності провини за покарання, усунути випадки застосування 

подвійного покарання, що в свою чергу є порушенням вимог ст. 61 

Конституції України» [167, с. 147]. В той же час, можна стверджувати, що 

коли мова йде про одночасне застосування основного і додаткового 

адміністративного стягнення, це означає «підвищення» рівня суспільної 

небезпеки вчиненого адміністративного правопорушення. 

Так, можна навести приклади правопорушень, що належать до другої 

групи: 

- порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57 КпАП України); 

- порушення вимог щодо видобутку корисних копалин (ст. 58-1 КпАП 

України); 

- порушення правил використання об’єктів тваринного світу (ст. 85 

КпАП України); 
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- порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил 

користування ременями безпеки або мотошоломами (ст. 121 КпАП України); 

- керування транспортними засобами або суднами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

(ст. 130 КпАП України); 

- порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків (ст. 172-5 КпАП України); 

- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КпАП України); 

- поширювання неправдивих чуток (ст. 173-1 КпАП України); 

- несплата аліментів (ст. 183-1 КпАП України); 

- порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій (ст. 185-1 КпАП України) та низка інших. 

3) Адміністративні правопорушення з високим ступенем суспільної 

небезпеки. Це третя група умовно виділених правопорушень, і вона охоплює 

найбільш «серйозні» правопорушення за ступенем впливу на об’єкт 

посягання. Адміністративне правопорушення з високим ступенем суспільної 

небезпеки – це протиправне, винне діяння, вчинене суб’єктом 

адміністративних правовідносин, що завдає дуже значної шкоди особі, 

суспільству або державі чи загрожує серйозною небезпекою, і за яке 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність (зокрема, у 

вигляді адміністративного арешту). Саме тому, характеристиками третьої 

групи адміністративних правопорушень є:  

- застосування в якості адміністративних стягнень 

адміністративного арешту. Адміністративний арешт є найсуворішим видом 

адміністративних стягнень. КпАП України визначає два різновиди арешту – 

адміністративний арешт та арешт з утриманням на гауптвахті.  Відповідно до 

нормативних положень, адміністративний арешт установлюється і 

застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних 



123 

 

правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб. Адміністративний арешт 

призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом 

(суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних 

жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не 

досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп (ст. 32 КпАП 

України). Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується 

лише у виключних випадках за окремі види військових адміністративних 

правопорушень на строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті 

призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом 

(суддею). Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до 

військовослужбовців-жінок (ст. 32-1 КпАП України). Таким чином, можна 

стверджувати, що адміністративному арешту як адміністративному 

стягненню характерні такі ознаки: 1) застосовується лише у виключних 

випадках і за окремі види правопорушень; 2) встановлюється максимальний 

строк, на який застосовується: до п’ятнадцяти діб (адміністративний арешт) і  

до десяти діб (арешт з утриманням на гауптвахті); 3) спеціальний суб’єкт 

призначення (районний, районний у місті, міський чи міськрайонний судом 

(суддя); 4) визначення переліку груп осіб, до кого не застосовується: вагітні 

жінки, жінки, що мають дітей віком до дванадцяти років, особи, які не 

досягли вісімнадцяти років, інваліди першої і другої груп (адміністративний 

арешт) і військовослужбовці-жінки (арешт з утриманням на гауптвахті).   

Так, Т.В. Адерейко зауважує, що «застосування адміністративного 

арешту не тягне за собою судимості, не є підставою для звільнення з роботи і 

не перериває трудового стажу. Однак, час перебування під арештом не 

включається до стажу, який надає право на щорічну відпустку і заробітна 

плата за період утримання під арештом не сплачується» [167, с. 150]. 

Застосовується адміністративний арешт лише в тих випадках, коли за 

обставинами справи і з врахуванням особи порушника застосування інших 

заходів буде визнано недостатнім. У зв’язку із цим у законодавстві за жоден 
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адміністративний проступок арешт не встановлено як єдиний захід 

стягнення. Завжди є можливість застосувати інший, передбачений санкцією 

відповідної статті;  

- повторність як кваліфікуюча ознака складу адміністративного 

правопорушення. Мова йде про утворення самостійного окремого складу 

адміністративного правопорушення, в якому повторність є кваліфікуючою 

ознакою. В КпАП України, як правило, така ознака формулюється в тій самій 

статті, де визначено склад адміністративного правопорушення наступним 

чином: «ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення» і передбачає «підвищене» адміністративне 

стягнення, аніж за простий (основний) склад правопорушення. Наприклад, ч. 

2 ст. 44-2 КпАП України, ч. 3 ст. 60 КпАП України, ч. 2 ст. 95 КпАП України, 

ч. 2 ст. 145 КпАП України, ч. 2 ст. 148-1 КпАП України, ч. 4 ст. 163-5 КпАП 

України, ч. 2 ст. 164-4 КпАП України, ч. 2 ст. 172-9 КпАП України та ін.; 

- наявність обставин, що обтяжують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. Перелік таких обставин визначений 

нормативно і є вичерпним, тобто не може бути розширеним або доповненим. 

Відповідно до ст. 35 КпАП України, обставинами, що обтяжують 

відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 1) 

продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених 

на те осіб припинити її; 2) повторне протягом року вчинення однорідного 

правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила 

кримінальне правопорушення; 3) втягнення неповнолітнього в 

правопорушення; 4) вчинення правопорушення групою осіб; 5) вчинення 

правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних 

обставин; 6) вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Орган (посадова 

особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру 
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адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину 

обтяжуючою. 

Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб, припинити її, свідчить про те, що:  

- в наявності «злісний» характер правопорушення. Мова не йде про 

необережний вчинок чи небажання завдати шкоди;  

- особа, яка вчиняє адміністративне правопорушення не бажає 

відмовитися від своєї протиправної поведінки, має намір й надалі її 

продовжувати і завершити розпочате;   

- особа, яка вчиняє адміністративне правопорушення, ігнорує 

правомірні вимоги уповноважених на те осіб щодо припинення 

правопорушення.  

Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке 

особу вже було піддано адміністративному стягненню або вчинення 

правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення 

свідчить про те, що особа має стійку протиправну установку порушника 

встановлених норм. Цей факт підтверджує, що відсутній позитивний 

виховний і превентивний ефект адміністративного стягнення, яке було 

накладене за вчинення попереднього правопорушення. Умовами визнання 

саме цієї обставини обтяжуючою є: 

- вчинення тільки однорідного правопорушення. Якщо особа, яка 

раніше піддавалася адміністративному стягненню, вчиняє після цього інші 

адміністративні правопорушення, то такий рецидив (загальний рецидив) 

адміністративне законодавство не визнає як обтяжуючу обставину. 

Однорідність правопорушення в цьому контексті означає посягання на той 

самий родовий або видовий об’єкт, тобто це не тотожні проступки, 

відповідальність за вчинення яких передбачається однією нормою, а 

проступки в однорідній сфері (сфера охорони праці, сфера власності, сфера 
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охорони природи і природних ресурсів, сфера забезпечення безпеки 

дорожнього руху тощо); 

- вчинення однорідного правопорушення протягом річного строку. 

Саме протягом цього строку правопорушення може бути визнано повторним. 

Після перебігу річного строку, така обставина не застосовується;  

- факт застосування до особи, яка вчинила правопорушення, 

адміністративного стягнення (за попереднє адміністративне 

правопорушення);  

- вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне 

правопорушення. Сам факт злочинної поведінки свідчить про підвищену 

суспільну небезпеку особи, яка вчинила після злочину ще й адміністративне 

правопорушення; 

- повторність не є кваліфікуючою ознакою складу правопорушення. 

Про повторність (як кваліфікуючу ознаку) вже йшлося, тому в цьому 

контексті вона не може визнаватися обставиною, що обтяжує 

адміністративну відповідальність. 

Втягнення неповнолітнього в правопорушення – це сукупність дій, 

внаслідок яких відбувається спонукання неповнолітньої особи (тобто, особи 

у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) до певної протиправної 

поведінки, залучення до неї, що викликає у неповнолітньої особи бажання 

поводитись певним чином. Такий фактор відрізняє втягнення від 

примушування, адже в останньому випадку особа вчиняє бажані для винного 

дії проти власної волі, під примусом. Втягнення полягає у «впливі на 

свідомість конкретного неповнолітнього завдяки переконуванню в 

доцільності, вигідності певної поведінки. Воно здійснюється шляхом 

умовлянь, залякування, підкупу, обману, розпалювання почуття помсти, 

заздрощів або інших низьких спонукань, розповідей про легкість і 

доступність певних дій, навчання способам та прийомам їх виконання тощо» 

[158]. Втягнення неповнолітнього передбачає його залучення до вчинення 
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адміністративного правопорушення, а отже і може бути підставою для 

притягнення його до адміністративної відповідальності (у випадку 

досягнення відповідного віку, з якого настає адміністративна 

відповідальність та наявності інших ознак, які дають можливість визнавати 

особу суб’єктом правопорушення).  

Вчинення правопорушення групою осіб означає об’єднання зусиль 

декількох осіб для вчинення того самого адміністративного правопорушення, 

для посягання на один і той же об’єкт правопорушення. Таке 

правопорушення (вчинене групою осіб) становить більшу небезпеку. Не слід 

вважати «вчиненням правопорушення групою осіб» самостійне вчинення 

однорідних правопорушень декількома особами. 

Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших 

надзвичайних обставин також є обставиною, яка обтяжує адміністративну 

відповідальність. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

стихійне лихо – це «природне явище, що діє з великою руйнівною силою, 

заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну 

життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків». Прикладами 

стихійного лиха можуть бути землетруси, снігопади, обвали, селі, пожежі, 

повені та інші обставини. За положеннями Кодексу цивільного захисту 

України, надзвичайна ситуація – це «обстановка на окремій території чи 

суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується 

порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 

катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 

епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 

подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 

здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання 

значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності». Особа, яка вчиняє адміністративні правопорушення, 
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користуючись такими обставинами, повинна нести підвищену 

адміністративну відповідальність у межах санкції статті. 

Стан сп’яніння «знижує самоконтроль людини, розвиває моральну 

нестійкість, корисливі й агресивні мотиви, у неї з’являється нерозбірливість у 

виборі засобів для досягнення антисоціальних цілей, хоча при важкому 

ступені сп’яніння мають місце серйозні мозкові порушення, які відсутні при 

легкому та середньому сп’янінні» [168, с. 859-860]. Вид (алкогольне, 

наркотичне, токсичне сп’яніння) та його ступінь (легкий, середній чи 

тяжкий) юридичного значення не мають. Хоча в окремих випадках, на наш 

погляд, саме ступінь сп’яніння має враховуватися при визначенні виду й міри 

покарання, оскільки прямо впливає на швидкість та гостроту реакції [169, с. 

321]. Такий стан обов’язково має бути визначений і підтверджений 

документально (актом медичного огляду, показаннями свідків, показаннями 

технічних засобів контролю тощо), а не гуртуватись на власних 

переконаннях осіб, які складають протокол, чи показах свідків. 

До правопорушень, віднесених до третьої групи належать: 

- жорстоке поводження з тваринами (ч. 2 ст. 89 КпАП України);  

- залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 122-4 КпАП 

України);  

- відмова від виконання законних вимог командира (начальника) (ст. 

172-10 КпАП України); 

- самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 172-

11 КпАП України); 

- вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про 

місце свого тимчасового перебування (ст. 173-2 КпАП України); 

- виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки (ч. 2 

ст. 173-3 КпАП України); 
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- прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України (ч. 2 ст. 

185-3 КпАП України); 

- незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання 

державного кордону України (ст. 204-1 КпАП України). 

Таким чином, проведений класифікаційний аналіз сутності та змісту 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки дозволив 

поглибити уявлення щодо особливих властивостей, які мають важливе 

значення для природи адміністративних правопорушень, виявити 

універсальні критерії, на основі яких можна чітко розподілити на окремі 

самостійні групи конкретні види адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки, систематизувати їх та встановити наявні 

зв’язки між ними з метою зручного використання і правильного застосування 

на практиці, а також удосконалення адміністративного законодавства.  

Так, для першої групи, для адміністративних правопорушень з 

незначним ступенем суспільної небезпеки характерним є: вчинення 

правопорушення неповнолітніми особами у віці від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років; вчинення правопорушення, що супроводжується 

наявністю обставин, які пом’якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення; вчинення правопорушення, яке є підставою для 

спрощеного провадження у справі про адміністративне правопорушення; 

вчинення правопорушень, за які передбачено застосування «найменш 

серйозних» адміністративних стягнень (у вигляді попередження, штрафу 

відносно невеликого розміру, штрафних балів).  

Для другої групи, адміністративних правопорушень із середнім 

ступенем суспільної небезпеки притаманне: здійснення звичайного 

провадження у справах про адміністративні правопорушення; застосування 

широкого кола адміністративних стягнень (окрім «найменш серйозних» і 

«найбільш серйозних»); застосування основного і додаткового 

адміністративного стягнення.  
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Третій групі, адміністративним правопорушенням з високим ступенем 

суспільної небезпеки властиве: застосування в якості адміністративних 

стягнень адміністративного арешту; повторність як кваліфікуюча ознака 

складу адміністративного правопорушення; наявність обставин, що 

обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення [170, с. 59]. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. 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 із урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки з метою їх систематизації, впорядкування, 

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

кваліфікації. Враховуючи аналіз різних наукових позицій із використанням 

різних критеріїв, запропонованих у доктрині адміністративно-деліктного 

права, можна запропонувати 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. 

2. Проведено класифікаційний аналіз сутності та змісту 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. 

Зазначений аналіз дозволив поглибити уявлення щодо особливих 

властивостей, які мають важливе значення для природи адміністративних 

правопорушень, виявити універсальні критерії, на основі яких можна чітко 
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розподілити на окремі самостійні групи конкретні види адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, систематизувати їх та 

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

правильного застосування на практиці, а також удосконалення 

адміністративного законодавства. Встановлено, що для першої групи, для 

адміністративних правопорушень з незначним ступенем суспільної 

небезпеки характерним є: вчинення правопорушення неповнолітніми 

особами у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років; вчинення 

правопорушення, що супроводжується наявністю обставин, які пом’якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення; вчинення 

правопорушення, яке є підставою для спрощеного провадження у справі про 

адміністративне правопорушення; вчинення правопорушень, за які 

передбачено застосування «найменш серйозних» адміністративних стягнень 

(у вигляді попередження, штрафу відносно невеликого розміру, штрафних 

балів). Для другої групи, адміністративних правопорушень із середнім 

ступенем суспільної небезпеки притаманне: здійснення звичайного 

провадження у справах про адміністративні правопорушення; застосування 

широкого кола адміністративних стягнень (окрім «найменш серйозних» і 

«найбільш серйозних»); застосування основного і додаткового 

адміністративного стягнення. Третій групі, адміністративним 

правопорушенням з високим ступенем суспільної небезпеки властиве: 

застосування в якості адміністративних стягнень адміністративного арешту; 

повторність як кваліфікуюча ознака складу адміністративного 

правопорушення; наявність обставин, що обтяжують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. 

 

 



132 

 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЮ СУСПІЛЬНОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЇХ ВІД ОДНОРІДНИХ ВИДІВ 

КРИМІНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

 

Проблематика визначення сутності кваліфікації адміністративних 

правопорушень, застосування її правил, а також їх специфіка та особливості 

в сучасних умовах є досить актуальною та дедалі частіше обговорюється в 

широких наукових і практичних колах. Зростає кількість галузевих 

досліджень з цього питання. Велике практичне значення адміністративно-

правової кваліфікації полягає в тому, що вона є основою призначення 

справедливого стягнення, впливає як на інтереси конкретної особи, так і 

держави в цілому, забезпечує законність та правопорядок, що, в свою чергу, 

сприяє формуванню правової держави.  

Правильна кваліфікація того чи іншого протиправного діяння є 

гарантією дотримання прав особи, уникнення неправомірного притягнення її 

до адміністративної відповідальності, оскільки підтвердженням ефективного 

функціонування інституту адміністративної відповідальності є своєчасна та 

безпомилкова кваліфікація адміністративних правопорушень, що гарантує 

невідворотність, співмірність та обґрунтованість реагування держави щодо 

порушень адміністративно-деліктного законодавства.  

Розгляд особливостей кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки передбачає дослідження змісту 

поняття «кваліфікація адміністративних правопорушень», визначення етапів 

та передумов кваліфікації адміністративних правопорушень із урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки, встановлення її видів на підставі низки 

критеріїв, а також аналіз взаємозв’язку кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки з процесами 

криміналізації та декриміналізації діянь. 
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На сьогодні велика кількість концептуальних питань кваліфікації 

адміністративних правопорушень залишається невирішеною. Наразі можна 

констатувати факт відсутності легального законодавчого визначення цього 

поняття. Більш того, в теорії адміністративного права не пропонується 

єдиної, узгодженої його дефініції, а також бракує єдиного підходу щодо 

відповідного питання, що безумовно є суттєвою проблемою, адже наявність 

всебічно обґрунтованої дефініції має виняткову значущість з огляду на те, що 

визначення правових понять є одним з найважливіших засобів досягнення 

найголовнішої ознаки права – його формальної визначеності.  

Дефініції – «один із важливих спеціальних засобів юридичної техніки 

інтерпретації. Багато в чому завдяки їм адміністративно-правові приписи 

стають більш зрозумілими для суб’єктів правовідносин. Дефініції 

виступають значущим засобом офіційного тлумачення понять як самим 

законодавцем, так і іншими, спеціально уповноваженими суб’єктами» [171, с. 

11]. А отже, чітке формулювання поняття гарантує єдине розуміння предмета 

дискусії, однозначний підхід до тлумачення змісту юридичних норм, 

відсутність неузгодженості в нормотворенні та правозастосуванні. 

Визначення понять, якими оперує право є обов’язковою умовою 

ефективності його норм. 

Безумовно, говорити про зміст поняття «кваліфікація адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки» недоцільно, не 

звернувшись до загальної теорії визначення понять. Так, кваліфікація (від 

лат. qualis – який, якої якості + facere – робити) означає ступінь і вид 

професійної освіти працівника, наявність у нього спеціальних знань, умінь та 

практичних навичок, рівень підготовленості людини до виконання певної 

роботи, ступінь її придатності до певного виду праці залежно від її 

складності, точності та відповідальності (робити речі певної якості) або 

інтерпретується як  правова оцінка вчиненого злочину [120, с. 263-264]. 

Отже, у буквальному перекладі «кваліфікація» – це визначення якості. 
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У Великому тлумачному словнику сучасної української мови термін 

«кваліфікувати» як похідний також вживається для визначення якості чого-

небудь, для виявлення якостей певної речі, подібності та розбіжності з 

іншою, однотипною річчю, тобто для оцінки пізнання першої через другу, 

яка є прикладом; кваліфікувати означає характеризувати предмет, відносити 

його до певної групи, класу, розряду тощо [20, с. 532]. При цьому 

виробляються стандарти, еталони, які за своїм змістом є мірилом для 

кваліфікації тих чи інших явищ, процесів. Тобто зміст поняття «кваліфікація» 

зводиться до встановлення якісної характеристики явища або предмета, які 

визначаються.  

Ф.Г. Бурчак вважає «кваліфікацію» багатозначним терміном, який 

означає: певну професію, спеціальність, рівень професіональної підготовки 

до якої-небудь праці, характеристику предмета або явища, віднесення його 

до якої-небудь категорії, групи [172, с. 6]. Отже, аналіз існуючих в науково-

довідникових джерелах позицій щодо змісту поняття «кваліфікація», дає 

підстави зробити висновок про наявність трьох значень цієї категорії: по-

перше, професія, спеціальність, спеціалізація; по-друге, ступінь відповідності 

або підготовленості певному рівню до певного роду занять; по-третє, процес 

правової оцінки будь-чого. У останньому значенні термін «кваліфікація» 

використовується в юридичній науці та праві, коли необхідно здійснити 

оцінку конкретного діяння людини з позиції закону, його норм, тобто 

визначити належність певного явища за якісними ознаками (властивостями) 

до певного виду або категорії.  

Юридична оцінка вчиненого протиправного діяння знаходить своє 

закріплення у правовій кваліфікації. Згідно з теорією права, правова 

кваліфікація являє собою юридичну оцінку усієї сукупності фактичних 

обставин справи шляхом віднесення конкретного випадку до певних 

юридичних норм [173, с. 394]. Кваліфікація – це складна юридична операція, 
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що потребує відповідної підготовки і дотримання правил її проведення [174, 

с. 40]. 

У правовій теорії запропоновано розуміння сутності юридичної 

кваліфікації як єдності двох взаємопов’язаних аспектів:  

1) кваліфікації як певного логічного процесу пізнання юридичної суті 

вчиненого у реальному житті протиправного діяння, який має місце під час 

діяльності уповноважених на те державних органів;  

2) кваліфікації як кінцевого судження, що отримане в результаті 

процесу пізнання, має юридичну оцінку вчиненого правопорушення та 

виражається у визначенні адміністративно-правової норми (норм) – вказівці 

статті, її частини чи пункту адміністративного закону, які передбачають 

відповідальність за скоєне [175, с. 8].  

При дослідженні кваліфікації адміністративного правопорушення з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки необхідно враховувати, що 

будучи оціночно-пізнавальним процесом, така кваліфікація відбувається у 

певних логічних формах при дотриманні законів логіки та використанні 

логічних правил і прийомів. З точки зору формальної логіки та філософії, 

безпосереднє зіставлення у процесі кваліфікації вчиненого протиправного 

діяння як явища об’єктивної дійсності з ознаками абстрактного поняття 

делікту, є неможливим, як і використання щодо названих явищ філософських 

категорій відповідності чи тотожності. Абстрактне і конкретне розрізняються 

як за характером, так і за ступенем відповідності знання об’єктивній природі 

досліджуваних речей. Уповноважена особа, здійснюючи кваліфікацію 

адміністративного делікту, відображає у своїй свідомості певну правову 

норму у всіх її законодавчо сформульованих ознаках, утворює її поняття. Це 

поняття (відображені ознаки норми) накладається на відображенні у 

свідомості ознаки конкретного діяння, що має формальні ознаки 

адміністративного делікту. При цьому зіставлення відбувається лише за 
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ознаками норми, і до уваги не береться множина додаткових характеристик 

діяння, не передбачених нормою права [176, с. 4].  

У процесі кваліфікації адміністративного правопорушення з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки, попри можливе суттєве доказове 

значення великої кількості фактичних ознак вчиненого діяння, далеко не всі з 

них беруться до уваги уповноваженим суб’єктом кваліфікації. Зовнішніми 

формами виразу діяння є: дія, як активна, свідома, вольова поведінка 

людини, здійснення якої завдало певної шкоди або створило реальну загрозу 

завдання шкоди об’єкту адміністративного делікту, та бездіяльність – 

невиконання особою обов’язків, покладених на неї нормами 

адміністративного права, яке є свідомим, вольовим актом її поведінки.  

Склад адміністративного правопорушення, передусім, є абстракцією, 

створеною теорією права. Адміністративне законодавство містить ознаки 

самих проступків, а не їх юридичних складів, які виступають лише у ролі 

теоретичного інструменту, що використовується при кваліфікації 

адміністративних правопорушень. Кваліфікація адміністративного делікту – 

це встановлення і процесуальне закріплення тотожності юридично значущих 

ознак посягання ознакам делікту, передбаченого адміністративним 

законодавством. Вчинений адміністративний проступок є вихідним пунктом 

пізнання (сутність), а сутність, виражена у нормі, що застосовується, є 

необхідним пунктом для тлумачення вчиненого діяння. Процес застосування 

норм права – це пізнання реалізації норми права у правових відносинах, що 

виникли, а дійсність останніх через відповідні процесуальні акти втілюється 

у нормі, що застосовується. Саме тому кваліфікація адміністративного 

делікту повинна розглядатися у гносеологічному аспекті як пізнання 

уповноваженим суб’єктом сутності протиправного діяння [176, с. 5].  

Слушною є думка, яку висловлює Т.О. Гуржій, що «юридична 

кваліфікація найтісніше пов’язана із застосуванням права і здійснюється 

лише у його процесі» [177, с. 29]. Правова кваліфікація є необхідною 
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передумовою вирішення будь-якої юридичної справи. Передумовою 

кваліфікації адміністративного делікту є попередня діяльність до процесу 

кваліфікації з установлення і оцінки фактичних обставин вчинення делікту, 

що мають юридичну значущість, а також пошук відповідної адміністративно-

правової норми, з’ясування її змісту [150, с. 73].  

В.К. Колпаков такими передумовами вважає: «1) всебічне, повне та 

об’єктивне встановлення всіх фактичних обставин справи: з’ясовується, чи 

мала місце протиправна дія, у вчиненні якої звинувачується особа; 

встановлюється наявність у діях порушника складу делікту і відповідність 

його адміністративно-правовій нормі, що передбачає відповідальність за 

вчинені протиправні дії; з’ясовуються мотиви вчинення протиправних дій та 

винність особи, а також обставини, що впливають на характер і ступінь 

адміністративної відповідальності; вивчаються дані, що характеризують 

особистість порушника, характер і розмір заподіяної шкоди; 2) точне і 

достовірне встановлення юридичного значення всіх фактичних обставин 

вчинених протиправних дій і особистості порушника; 3) правильний вибір 

норми, з’ясування її змісту і значення» [178, с. 8-10]. Серед умов 

адміністративно-правової кваліфікації виділяють: «фактичну – об’єктивне 

протиправне діяння, яке має формальні ознаки адміністративного делікту; 

юридичну – наявність адміністративно-деліктної норми, що передбачає 

відповідальність за вчинене посягання; професійно-юрисдикційну – 

належний рівень професійних знань та обсяг юрисдикційних повноважень 

суб’єкта кваліфікації» [179, с. 16]. Такий підхід до характеристики передумов 

кваліфікації адміністративних правопорушень, в тому числі з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки, сприяє, насамперед, дотриманню принципу 

законності з метою захисту прав, свобод і законних інтересів учасників 

адміністративних правовідносин. Отже, у галузі права кваліфікувати – 

означає вибрати таку правову норму, яка передбачає певну життєву ситуацію 

та найповніше описує ознаки вчиненого діяння. Тобто правова кваліфікація – 
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це пошук, вибір, аналіз, тлумачення і застосування до певної події, випадку 

конкретної правової норми у визначеній галузі права.  

У контексті розкриття сутності кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки, слід зазначити, 

що досить часто зустрічається визначення понять «адміністративно-правова 

кваліфікація» та «кваліфікація адміністративних правопорушень» у наукових 

джерелах з адміністративного права, водночас, обґрунтованому їх 

визначенню не приділяється належної уваги, а тільки підкреслюється 

важливість правильної кваліфікації як необхідної умови законності всієї 

правозастосовчої діяльності. 

Вітчизняні вчені-адміністративісти по-різному трактують поняття 

кваліфікації адміністративних правопорушень, у зв’язку із чим серед 

науковців так і не знайдено спільної думки. Так, одними з перших у новітній 

історії вітчизняної адміністративно-правової науки визначення кваліфікації 

адміністративних правопорушень сформулювали І.П. Голосінченко, М.Ф. 

Стахурський та Н.І. Золотарьова, які розуміють її як «встановлення 

відповідності конкретного діяння ознакам того чи іншого складу 

адміністративного проступку, передбаченого в Кодексі України про 

адміністративні правопорушення» [180, с. 27]. Значущість цього визначення 

стало основою практично всіх сучасних концепцій адміністративно-правової 

кваліфікації.  

Т.О. Гуржій досліджує правову природу та сутність кваліфікації 

адміністративних правопорушень в розрізі законів формальної логіки, 

пізнавальної діяльності людини, правового регулювання та правозастосовної 

практики. Науковець слушно наголошує на тому, що всебічне уявлення про 

кваліфікацію адміністративного проступку можна побудувати лише на основі 

визначення його загальних (притаманних для юридичної кваліфікації в 

цілому) і спеціальних (обумовлених галузевою специфікою) сутнісних ознак 

[181, с. 218]. До таких ознак автор відносить: здійснення шляхом оцінки 
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фактичних обставин справи, котра полягає у співвіднесенні фактичного 

діяння з нормативно визначеними ознаками правопорушення (ознаками 

проступку, передбаченого адміністративно-деліктним законодавством); 

здійснення спеціально уповноваженими суб’єктами (суб’єктами 

адміністративної юрисдикції); обов’язкову констатацію наявності у скоєному 

всіх ознак правопорушення (адміністративного проступку); офіційне 

закріплення в процесуальних документах (постанові про притягнення до 

адміністративної відповідальності) [182, с. 18].  

Найбільш обґрунтованою є думка В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко та 

О.І. Остапенка, які вважають, що кваліфікація адміністративних 

правопорушень – це встановлення і процесуальне закріплення точної 

відповідності між ознаками вчиненого діяння (дій чи бездіяльності) й 

ознаками складу правопорушення, передбаченого адміністративним 

законодавством [178, с. 9; 150, с. 40].  

Дещо схожу дефініцію пропонують А.І. Берлач та О.М. Стороженко, на 

їх погляд кваліфікація адміністративного проступку (адміністративно-

правова кваліфікація) – це встановлення й процесуальне закріплення 

тотожності юридично значущих ознак посягання ознакам делікту, 

передбаченого адміністративним законодавством [183, с. 7]. Безперечно, 

наведене визначення є досить вдалим, однак воно підкреслює кваліфікацію 

виключно як діяння, що не співвідноситься з суб’єктом. Крім того, значна 

частина норм КпАП України мають бланкетний характер, тобто відсилають 

до змісту інших нормативно-правових актів, що обов’язково слід 

враховувати при побудові відповідної дефініції. Остання також повинна 

ґрунтуватись на тому, що кваліфікація адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки здійснюється на підставі 

адміністративно-деліктного законодавства в цілому, а не тільки положень 

КпАП України і є важливим етапом у процесі застосування норм 

законодавства. 
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Головною метою кваліфікації є надання правової оцінки конкретному 

фактичному діянню, тобто визначення його відповідності ознакам 

правопорушення, передбаченим адміністративно деліктною нормою. Власне 

кажучи, визначенням норми, потрібної для застосування, зміст кваліфікації і 

вичерпується [184, c. 32]. Однак, варто зазначити, що поняття кваліфікації 

адміністративного правопорушення втілює не лише процес юридичної 

оцінки, а й її підсумковий результат. Остаточний висновок про наявність у 

вчиненому протиправному діянні ознак адміністративного проступку 

робиться тільки по завершенню адміністративного розслідування та 

фіксується в постанові про притягнення порушника до адміністративної 

відповідальності. Лише після цього можна констатувати, що в даному 

випадку мала місце кваліфікація саме адміністративного, а не іншого 

правопорушення [185, c. 131]. Що стосується юридичного реагування на 

факт проступку, починаючи з вибору покарання й закінчуючи його 

практичним втіленням (застосування до правопорушника заходів державного 

примусу), то воно має місце після завершення процесу кваліфікації. Таке 

реагування не містить у собі ознак оцінки вчиненого діяння з точки зору 

протиправності, винності та суспільної небезпеки, оскільки відповідний 

висновок зроблено раніше на підставі кваліфікації адміністративного 

правопорушення.  

Варто також звернути увагу на визначення поняття кваліфікації 

адміністративних правопорушень, яка була і залишається у центрі наукових 

досліджень.  

Так, С.М. Павлівська кваліфікацію адміністративного правопорушення 

визначає як адміністративно-правову оцінку вчиненого діяння, вибір і 

застосування до нього тієї норми, яка найповніше описує його ознаки, та 

подальше процесуальне закріплення у юридичних документах особами, що є 

суб’єктами адміністративної юрисдикції [186, с. 191].  
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П.С. Гагай розглядає кваліфікацію адміністративних деліктів як оцінку 

суб’єктом адміністративно-правової кваліфікації юридичного факту, що 

містить формальні ознаки адміністративного делікту, котра полягає у 

співвіднесенні такого діяння з відповідною нормою законодавства про 

адміністративні правопорушення та у необхідному юридичному реагуванні, 

встановленому вищезазначеним законодавством [187, с. 100].  

З точки зору Є.В. Кириленка, правова кваліфікація адміністративного 

правопорушення являє собою діяльність уповноважених суб’єктів з 

установлення та процесуального закріплення тотожності юридично значущих 

ознак діяння суб’єкта адміністративної відповідальності ознакам делікту, 

передбаченого адміністративним законодавством [188, с. 8].  

К.О. Чишко вважає кваліфікацію адміністративного правопорушення 

діяльністю спеціально уповноваженого органу (посадової особи) щодо 

пізнання (визначення) юридично значущих ознак діяння (правопорушення), 

їх аналіз, узагальнення та зіставлення з ознаками юридичного складу 

проступку, визначеного у законодавстві про адміністративні правопорушення 

[189, с. 157]. Автор виділяє три стадії, за якими здійснюється кваліфікація 

адміністративних правопорушень: вибір адміністративно-деліктної норми, 

зміст якої відповідає вчиненому проступку; визначення відповідності між 

юридичним складом обраної адміністративно-правової норми та юридично 

значущими ознаками протиправного посягання; юридичне закріплення 

кваліфікації діяння [190, с. 18]. Таким чином, будучи видом процесуальної 

діяльності, кваліфікація адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки проходить певні етапи, тобто встановлення 

наявності або відсутності в діянні особи ознак складу адміністративного 

правопорушення. Процес кваліфікації адміністративного правопорушення 

характеризується: по-перше, стадійністю процесу; по-друге, здійсненням у 

матеріально-правовому та процесуально-правовому сенсах, адже норми 

матеріального і процесуального права нерозривно поєднані; по-третє, 
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відбувається в межах процесу адміністративного правозастосування, 

оскільки у підсумку є прийняття рішення у справі про адміністративне 

правопорушення. 

На погляд М.А. Самбор кваліфікацію адміністративних правопорушень 

слід тлумачити як розумову аналітичну діяльність спеціально уповноважених 

органів та посадових осіб щодо встановлення відповідності фактичних 

обставин справи ознакам складу адміністративного правопорушення, 

результат якої знаходить закріплення у процесуальних документах, що 

виражають дії таких уповноважених осіб та їх рішення [191, с. 126].  

У свою чергу, А.В. Гуржій пропонує наступне визначення 

адміністративно-правової кваліфікації – це оцінка суб’єктом розгляду справ 

про адміністративні правопорушення фактичної події, котра має формальні 

ознаки адміністративного делікту, яка полягає у співвіднесенні такої події 

діяння з належною нормою адміністративного-деліктного права та у 

юридичному закріпленні відповідного висновку [192, с. 192]. Отже, попри 

концептуальну подібність, кожне із вищезазначених визначень втілює 

індивідуальний підхід до розуміння кваліфікації адміністративного 

правопорушення, при цьому акцентуючи увагу на її окремих аспектах: колі 

суб’єктів, послідовності логічних операцій, фактичних і нормативних 

підставах, юридичній формі тощо. У цілому вони дають змогу розглянути 

явище кваліфікації адміністративного правопорушення під різними кутами 

зору та, відповідно, розширити загальне уявлення про його сутність. 

Враховуючи викладені міркування та спираючись на наявні теоретичні 

напрацювання кваліфікацію адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки можна визначити як: встановлення і 

процесуальне закріплення відповідності юридично значущих  ознак посягання 

визначеним ознакам конкретного виду правопорушення (виділеного за 

ступенем суспільної небезпеки) і передбаченого адміністративно-деліктним 

законодавством. 
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Залишаючись на позиції нерозривності адміністративно-правової 

кваліфікації від адміністративного процесу, необхідно зробити висновок, що 

кожному виду адміністративного процесу має відповідати свій вид 

адміністративно-правової кваліфікації. Узагальнено адміністративно-правова 

кваліфікація залишається різновидом правової кваліфікації, яка являє собою 

юридичну оцінку усієї сукупності фактичних обставин справи шляхом 

віднесення конкретного випадку до певних юридичних норм. В основі 

правової кваліфікації знаходиться «конкретний випадок», а іншими словами 

– юридичний факт, який саме і досліджується в процесі адміністративно-

правової кваліфікації [193]. 

Різноманітність визначень поняття кваліфікації викликає необхідність 

виокремлення її видів з метою більш глибокого вивчення, та як наслідок 

розширення пізнання конкретних її рис, ознак. Значення поділу на види дає 

підставу більш ретельно з’ясувати зміст поняття кваліфікації, її предмет і 

стадії, суб’єктів здійснення тощо, оскільки більшість визначень цього 

поняття, які надаються дослідниками стосується саме легальної (офіційної) 

кваліфікації [194, с. 11; 195, с. 20].  

В теорії юридичної логіки, найважливішими характеристиками будь-

якого поняття є його зміст та обсяг [174, с. 41]. Це правило цілком 

справедливе і щодо поняття кваліфікації адміністративного правопорушення 

з урахуванням ступеню суспільної небезпеки. Лише через розкриття 

категорій змісту та обсягу може бути здійснена досконала наукова 

характеристика останнього. Якщо шляхом формулювання дефініції 

кваліфікації адміністративного правопорушення можна встановити зміст 

відповідного поняття, то методом логічного поділу, – визначається його 

реальний обсяг. 

Обсяг поняття – це узагальнений у ньому клас предметів або явищ, 

кожний із яких має ознаки, зафіксовані у даному понятті [196, с. 18]. Широке 

поняття «адміністративно-правова кваліфікація» є узагальнюючим, до обсягу 
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якого входить й процес кваліфікації адміністративних правопорушень. Тобто 

категорія кваліфікація адміністративного правопорушення з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки є видом адміністративно-правової 

кваліфікації, а отже, впливає на визначення даного поняття та його суть. 

Шляхом логічного поділу обсягу у родовому понятті кваліфікація 

адміністративного правопорушення виділяються підпорядковані поняття – 

види галузевої кваліфікації. Операція поділу (класифікація) є основою для 

з’ясування їх природи та юридичного змісту, а також сприяє правильному 

конструюванню відповідних дефініцій. При логічному поділі поняття 

вирішальне значення має правильний вибір істотно-значущої ознаки 

(критерію поділу), яка виражає його сутність. Дослідити найтиповіші види 

адміністративно-правової кваліфікації можливо на підставі різних критеріїв, 

які покладаються в основу її розмежування (диференціації, типізації). 

Залежно від обов’язковості суспільно шкідливих наслідків для 

об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення виділяють:  

- кваліфікацію адміністративних правопорушень із формальними 

складами;  

- кваліфікацію адміністративних правопорушень із матеріальними 

складами.  

За критерієм суб’єкта посягання виділяють:  

- кваліфікацію адміністративних правопорушень окремих осіб 

(особисті склади адміністративних деліктів);  

- кваліфікацію адміністративних правопорушень, вчинених посадовими 

особами (службові склади).  

Відповідно до форми вини:  

- кваліфікація адміністративних правопорушень, вчинених умисно;  

- кваліфікація необережних адміністративних правопорушень.  

Останню класифікацію можна продовжити за рахунок подальшого 

поділу видів адміністративно-правової кваліфікації на підвиди. У межах 
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кваліфікації умисних адміністративних правопорушень варто виділити такі 

підвиди: кваліфікація адміністративних правопорушень, вчинених з прямим 

умислом та кваліфікація адміністративних правопорушень, вчинених з 

непрямим умислом. Поняття кваліфікації необережних адміністративних 

правопорушень, відповідно, поділяється на кваліфікацію проступків, 

вчинених через протиправну самовпевненість та кваліфікацію проступків, 

вчинених через протиправну недбалість.  

Крім матеріально-правових критеріїв в основу класифікації видів 

адміністративно-правової кваліфікації адміністративних правопорушень 

виділяються критерії процесуального характеру.  

За ознакою уповноваженого суб’єкта кваліфікації виділяються: 

- кваліфікація, здійснювана адміністративними комісіями при 

виконавчих комітетах місцевих рад; 

- кваліфікація, здійснювана виконкомами місцевих рад; 

 - кваліфікація, здійснювана районними (міськими) судами (суддями); 

- кваліфікація, здійснювана органами Національної поліції; 

- кваліфікація, здійснювана органами державних інспекцій; 

 - кваліфікація, здійснювана іншими уповноваженими органами 

(посадовими особами).  

За типом суб’єкта юридичної оцінки кваліфікація адміністративного 

правопорушення розрізняється на: 

 - колегіальну; 

 - одноособову.  

Процесуальним критерієм відповідної класифікації може слугувати 

також стадія провадження, на якій відбувається адміністративно-правова 

кваліфікація, а саме: 

- кваліфікація адміністративного правопорушення, яка має місце на 

стадії порушення справи (складання протоколу); 
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 - кваліфікація адміністративного правопорушення, яка має місце на 

стадії розслідування справи; 

 - кваліфікація адміністративного правопорушення, яка має місце на 

стадії розгляду справи та винесення постанови про накладення 

адміністративного стягнення; 

 - кваліфікація адміністративного правопорушення, яка має місце на 

стадії перегляду постанови у справі. 

В якості процесуального критерію класифікації можна вважати 

порядок внесення змін у проведену кваліфікацію. Очевидно, що кваліфікація 

адміністративного правопорушення, що здійснюється на стадії порушення 

справи, у ході подальшого розслідування може бути змінена. Теж саме 

стосується кваліфікації адміністративного правопорушення, що має місце на 

стадії розслідування, – її результати можуть бути переглянуті на наступних 

стадіях провадження про адміністративні правопорушення.  

Тому за порядком внесення змін у проведену кваліфікацію, розрізняють: 

- первинну кваліфікацію адміністративного правопорушення 

(проводиться одразу при виявленні адміністративного правопорушення); 

- попередню кваліфікацію адміністративного правопорушення 

(проводиться уповноваженою особою до моменту її прибуття на місце 

вчинення адміністративного правопорушення);  

- остаточну кваліфікацію адміністративного правопорушення 

(здійснюється під час винесення рішення або перегляду справи у випадку її 

оскарження).  

Повертаючись до матеріально-правових критеріїв класифікації видів 

адміністративно-правової кваліфікації, слід звернути увагу на ознаку 

родового об’єкта посягання, який може бути покладений в основу поділу 

кваліфікації на такі різновиди: 

- кваліфікація адміністративних правопорушень у галузі охорони праці 

і здоров’я населення; 
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- кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на 

власність; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень у галузі охорони 

природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та 

культури; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень у галузі 

промисловості, будівництва, використання електричної і теплової енергії; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень у галузі сільського 

господарства; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень в промисловості, 

будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень на транспорті, у галузі 

шляхового господарства і зв’язку; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень в галузі житлових 

прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;  

- кваліфікація адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій 

діяльності;  

- кваліфікація адміністративних правопорушень в галузі 

стандартизації, якості продукції, метрології та технічного регулювання; 

- кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією;  

- кваліфікація військових адміністративних правопорушень;  

- кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку;  

- кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління;  
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- кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на 

здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його 

забезпечення.  

За джерелами адміністративно-деліктного права слід виділити: 

 - кваліфікацію адміністративних правопорушень, відповідальність за 

які передбачена КпАП України; 

- кваліфікацію адміністративних правопорушень, відповідальність за 

які передбачена Митним кодексом України; 

- кваліфікацію адміністративних правопорушень, відповідальність за 

які передбачена законами України.  

За критерієм наявності/відсутності додаткових кваліфікуючих ознак у 

складі правопорушення, що мають різний типовий ступінь суспільної 

небезпеки адміністративно-правова кваліфікація поділяється на: 

- кваліфікацію адміністративних правопорушень з простими складами; 

 - кваліфікацію адміністративних проступків з кваліфікованими 

складами; 

 - кваліфікацію адміністративних правопорушень з особливо 

кваліфікованими складам; 

 - кваліфікацію адміністративних правопорушень з привілейованими 

складами. 

За характером адміністративно-деліктного діяння кваліфікацію 

адміністративних проступків можна поділити на: 

- кваліфікацію простих адміністративних правопорушень; 

- кваліфікацію складних адміністративних правопорушень. 

У свою чергу, видове поняття «кваліфікація складних адміністративних 

проступків» може поділятися на підвиди: 

- кваліфікація триваючих адміністративних правопорушень; 

 - кваліфікація продовжуваних адміністративних правопорушень тощо. 
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Отже, кваліфікація адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки поділяється на окремі види за конкретними 

критеріями: залежно від обов’язковості суспільно шкідливих наслідків для 

об’єктивної сторони складу делікту; за критерієм суб’єкта посягання; 

відповідно до форми вини; за ознакою уповноваженого суб’єкта кваліфікації; 

за типом суб’єкта юридичної оцінки; за критерієм наявності/відсутності 

додаткових кваліфікуючих ознак у складі проступку; за характером 

адміністративно-деліктного діяння тощо. 

Значення правильної кваліфікації адміністративних правопорушень 

полягає в тому, що за її допомогою досягається істина в кожній 

адміністративній справі, реалізуються цілі та завдання правової політики 

держави, забезпечується дотримання законності, здійснюється відповідне 

правозастосування, виноситься обґрунтоване рішення щодо покарання 

винних осіб із урахуванням його виду та розміру, яке походить від повної, 

об’єктивної оцінки суспільної небезпеки адміністративного правопорушення 

та шкоди, яку ним завдано, у зв’язку із чим досягається справедливість 

адміністративного покарання.  

Будучи одним із найважливіших компонентів практичної діяльності 

органів (посадових осіб, які проводять кваліфікацію), кваліфікація 

адміністративних правопорушень впливає на правильне застосування 

адміністративно-правових норм, дає змогу припиняти суспільно небезпечні 

діяння та застосовувати покарання до осіб, які їх вчинили, притягувати їх до 

адміністративної відповідальності, розробляти та здійснювати систему 

виховних і попереджувальних заходів, спрямованих на запобігання та 

відвернення адміністративних правопорушень (проступків). Завдяки 

правильній кваліфікації адміністративних правопорушень усувається 

потенційна небезпека незаконного обмеження конституційних свобод та 

інтересів людини і громадянина, порушення їхніх прав на справедливий 

розгляд справи. 
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На сьогоднішній день одним з найактуальніших питань залишається 

правове регулювання адміністративно-правової кваліфікації, в тому числі з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки. Для цього необхідна належна 

теоретична та методологічна база, тому для її забезпечення доцільно 

розглянути особливості кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки та підстави відмежування їх від 

однорідних видів кримінальних злочинів за законодавством України. 

Слід зазначити, що кваліфікація адміністративних правопорушень 

проводиться на підставі загальних професійних знань, умінь та навичок 

уповноважених суб’єктів здійснення кваліфікації, які спираються переважно 

на рекомендації, вироблені доктриною кримінального права та окремі 

теоретичні розробки з відповідної тематики у теорії адміністративного права. 

Проте не завжди питання кваліфікації вирішуються просто й однозначно, 

адже нерідко у процесі кваліфікації уповноважені суб’єкти адміністративної 

юрисдикції стикаються з проблемами розмежування суміжних складів 

адміністративних проступків, відмежування їх від однорідних видів 

кримінальних правопорушень, конкуренції адміністративно-деліктних норм, 

необхідністю зміни раніше здійсненої кваліфікації, визначенням правових 

наслідків кваліфікації тощо. Це пов’язано із тим, що адміністративно-

деліктні правовідносини знаходяться в стані конкуренції з кримінально-

правовими відносинами, у зв’язку із чим правильна кваліфікація є способом 

вирішення такої конкуренції. У таких випадках у правозастосовній діяльності 

запорукою безпомилкової та своєчасної кваліфікації адміністративних 

правопорушень, є використання чітких, однозначних правил кваліфікації 

делікту, якими є прийоми та способи застосування теорії права, закону та 

судової практики. Керуючись необхідністю визначення чітких відмінностей 

між кваліфікацією адміністративних правопорушень з урахуванням ступеню 

суспільної небезпеки та кримінальних злочинів, необхідно навести основні 

критерії, що характеризують вказані відмінності. 



151 

 

Першою відмінністю, яку можна виокремити на основі проведеного 

дослідження, це джерело права. Так, діяння можуть кваліфікуватися як 

злочини виключно, якщо вони передбачені нормами КК України (ст. 3). 

Відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень передбачена 

не тільки КпАП України (ст. 2), а й регулюється, наприклад, Митним 

кодексом України, а також низкою інших законів України. Тому кваліфікація 

адміністративних правопорушень з урахуванням ступеню суспільної 

небезпеки може полягати не лише у виборі статті Особливої частини КпАП 

України, а й у зверненні до інших нормативно-правових актів, тобто, у 

даному контексті можна говорити про адміністративно-деліктне 

законодавство в цілому.  

Так, на практиці виникають ситуації, що змушують здійснювати 

кваліфікацію певного виду правопорушення. При цьому особливого значення 

набуває відмежування адміністративних правопорушень від кримінальних 

злочинів, оскільки іноді вони мають багато спільних ознак. Під час 

здійснення кваліфікації адміністративного правопорушення, необхідно 

звертати увагу на те, що в законодавстві існують норми статей, які на перший 

погляд є ідентичними. Склад адміністративного правопорушення та злочину 

у такому випадку дуже схожий між собою, тому існує ризик неправильно 

кваліфікувати діяння. Розмежування правопорушень на адміністративні та 

кримінальні проводиться на підставі різних ознак і аналізу норм КпАП 

України (ст.ст. 2, 9) та КК України (ст.ст. 3, 11). Проте норми Загальної 

частини КпАП України практично не містять ознак, які дозволяють 

відмежувати адміністративне правопорушення від злочину. Очевидно, таке 

розмежування може бути здійснене лише на основі порівняння норми 

Особливої частини Кримінального кодексу України та адміністративно-

деліктної норми, яка передбачає відповідальність за конкретний делікт (тобто 

у ході адміністративно-правової кваліфікації). Але достатня кількість норм 

адміністративно-деліктного та кримінального законодавства залишаються 
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неузгодженими. Міжгалузева конкуренція норм звичайно є наслідком 

недоліків законодавчої техніки, коли норми різних галузей законодавства 

викладаються так, що з диспозицій статей не можна вивести розмежувальних 

ознак. Вирішувати проблему, пов’язану з конкуренцією норм Особливої 

частини КпАП України і КК України М.І. Хавронюк пропонує керуючись 

конституційним правилом: «усі сумніви, неясності щодо доведеності вини 

особи тлумачаться на її користь» [197]. Тобто мається на увазі вбачати в 

скоєному не злочин, а адміністративний проступок, відповідно кваліфікувати 

вчинене як адміністративне правопорушення. Наприклад були виключені із 

КК України відповідно: ст. 331 «Незаконне перетинання державного 

кордону» та ст. 230 «Порушення антимонопольного законодавства». З таким 

підходом можна загалом погодитись, а втім слід уточнити, що це правило 

поширюється не на всі випадки відмежування складів злочинів від складів 

адміністративних правопорушень, а лише у разі виникнення суперечностей, 

обумовлених недоліками закону, тобто у разі колізії.  

Наступну відмінність можна визначити на підставі конкретизації ознак 

правопорушення, наслідки яких мають кількісний вимір. У самих поняттях 

адміністративного правопорушення та злочину закладено набір ознак, якими 

характеризуються відповідні явища. Адміністративному правопорушенню 

притаманні наступні ознаки: діяння, суспільна небезпека (шкідливість), 

протиправність, винність, адміністративна караність. У свою чергу, до ознак 

злочину належать: діяння, суспільна небезпечність, винність, кримінальна 

караність, суб’єкт злочину (ним може бути тільки фізична осудна особа, 

юридичні особи не несуть кримінальної відповідальності). Серед 

перерахованих ознак, саме ознака суспільної небезпеки характеризує діяння, 

які реально завдають або здатні завдати негативних наслідків суспільним 

відносинам у вигляді нанесеної шкоди або спричинених збитків. Однак, 

відповідна ознака притаманна як адміністративним правопорушенням, так і 

злочинам. Через те, що суспільна небезпека не є самостійною ознакою 
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правопорушення, вона визначається сукупністю усіх об’єктивних та 

суб’єктивних ознак складу того чи іншого правопорушення, більше того є 

характеристикою не доступною для безпосереднього сприйняття і 

оцінювання, вона не може виконувати функцію критерію відмежування. 

Суспільно небезпечне діяння може виконувати функцію розмежувальної 

ознаки суміжних складів як адміністративних правопорушень так і злочинів. 

І у виконанні цієї функції роль суспільно небезпечного діяння як особливої 

ознаки об’єктивної сторони в цілому є найбільш визначною. Найчастіше, 

законодавець здійснює розмежування правопорушень за наслідками 

вчиненого діяння, і, насамперед, за розміром заподіяної шкоди. Тому, при 

кваліфікації протиправних діянь за ступенем суспільної небезпеки, можна 

відзначити їх відмежування за суспільно небезпечними наслідками того чи 

іншого виду правопорушення. Процес розмежування зазвичай починається з 

встановлення розміру наслідків протиправного діяння. У спрощеному 

вигляді формулювання співвідношення норм адміністративно-деліктного 

права та кримінального права можна виразити наступним чином: верхня 

межа дії адміністративно-деліктної норми є нижньою межею дії закону про 

кримінальну відповідальність і навпаки [198, с. 489]. Причому, в КК України 

межа, при досягненні або перевищенні якої настає кримінальна 

відповідальність визначається:  

1) шляхом визначення розміру наслідків в примітках до статей 

Особливої частини КК України, в яких роз’яснюється зміст понять, 

наведених в диспозиції статей кодексу;  

2) через використання оціночних понять (типу «велика шкода», «тяжкі 

наслідки»), в ході тлумачення яких визначаються кількісні характеристики, 

що є критеріями при визначенні змісту таких понять;  

3) параметри настання наслідків в КК України взагалі не 

конкретизовані.  
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Наприклад, у диспозиції ст. 210 КК України «Нецільове використання 

бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з 

бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» 

передбачено, що відповідні дії тягнуть кримінальну відповідальність, якщо 

предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, а в примітці 

2 до цієї статті роз’яснено, що великим розміром бюджетних коштів 

відповідно до статей 210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. З 

цього випливає, що незаконні дії щодо бюджетних коштів у меншому розмірі 

становлять собою не злочин, а адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 164-12 «Порушення бюджетного законодавства» КпАП 

України.  

Аналогічно здійснюється відмежування інших споріднених 

адміністративних правопорушень та злочинів: «Дрібного хуліганства» (ст. 

173 КпАП України) і «Хуліганства» (ст. 296 КК України), «Порушення 

законодавства про державну таємницю» (ст. 212-2 КпАП України) і «Втрати 

документів, що містять державну таємницю» (ст. 329 КК України), 

«Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» (ст. 184 КпАП 

України) та «Злісного невиконання обов’язку по догляду за дитиною» (ст. 

166 КК України), «Самовільного зайняття земельної ділянки» (ст. 53-1 КпАП 

України) та «Самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного 

будівництва» (ст. 197-1  КК України)  тощо. 

Наприклад, таке явище, як дрібне хуліганство, яке у ст. 173 чинного 

КпАП України визначається як нецензурна лайка в громадських місцях, 

образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують 

громадський порядок і спокій громадян, досить непросто відрізнити від 

хуліганства як злочину, що у ст. 296 КК України визначається як грубе 

порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, 

що супроводжується особливого зухвалістю чи винятковим цинізмом. 



155 

 

Здавалося б, відмінності не настільки значні, однак при кваліфікації цих 

діянь можуть виникати складнощі. Можна припустити, що, використовуючи 

формулювання «грубе порушення громадського порядку», законодавець мав 

на меті посилити відмінність хуліганства як злочину від адміністративно-

деліктного хуліганства та передбачає настання саме істотної шкоди, що 

повністю виключається в ст. 173 КпАП України. Тому при відмежуванні 

адміністративно-деліктного хуліганства від злочину необхідно встановити 

наявність і розмір шкоди (фізичної або матеріальної), що настала внаслідок 

протиправних дій особи, та чи супроводжувались такі дії особливою 

зухвалістю (винятковим цинізмом). З цього приводу Пленум Верховного 

Суду України у п. 3 Постанови «Про судову практику у справах про 

хуліганство» наводить: «При вирішенні питання про відмежування 

кримінально караного хуліганства від дрібного слід виходити з того, що 

відповідно до ч. 1 ст. 296 КК України хуліганство – це умисне грубе 

порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, 

яке супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Якщо 

таке порушення не супроводжувалось особливою зухвалістю або винятковим 

цинізмом, його необхідно кваліфікувати як дрібне хуліганство за ст. 173 

КпАП України». Тобто, для кваліфікації вчиненого хуліганства за ч.1 ст. 296 

КК України достатньо наявності в діях винної особи однієї з цих ознак – 

особливої зухвалості або виняткового цинізму.  

Наступна відмінність полягає в тому, що за вчинення адміністративних 

правопорушень та скоєння кримінальних злочинів настають різні види 

відповідальності (адміністративне стягнення та кримінальне покарання), 

різна й мета їх застосування. Так, у першому випадку (дрібне хуліганство) 

йдеться про стягнення у вигляді штрафу від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на 

строк від сорока до шістдесяти годин, або виправних робіт на строк від 

одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або 
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адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб. Водночас, у разі 

вчинення хуліганських дій як злочину до правопорушника можуть бути 

застосовані штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі 

на строк до п’яти років. При вирішенні питання про відмежування злочину 

від адміністративного правопорушення у процесі здійснення кваліфікації 

протиправного діяння слід пам’ятати про так званий «пріоритет кримінальної 

відповідальності над адміністративною», установленої законодавцем. Це 

досягається за рахунок того, що адміністративна відповідальність за 

правопорушення, передбачені КпАП України, настає, якщо ці порушення за 

характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної 

відповідальності (ч. 2 ст. 9 КпАП України.). Так, В.К. Колпаков з цього 

приводу слушно зауважує, що «такий підхід законодавця зумовлений 

наявністю випадків, коли відмежування злочину від адміністративного 

проступку ускладнено» [48, с. 34].  

Види адміністративних стягнень та кримінальних покарань закріплені у 

КпАП України (ст. 24) та КК України (ст. 51). Перелік адміністративних 

стягнень містить лише основні з них. Іншими нормативно-правовими  актами 

можуть бути встановлені й інші види стягнень. Перелік кримінальних 

покарань є вичерпним. Адміністративне стягнення застосовується до 

правопорушника, у першу чергу, як виховний засіб з метою впливу на особу, 

щоб змінити її поведінку у напрямку додержання правопорушником законів 

України, поваги правил співжиття. Такої мети можливо досягнути за 

допомогою застосування засобів державного примусу, – адміністративних 

стягнень. Це дає можливість запобігати вчиненню нових протиправних діянь 

правопорушником та іншими особами. Кримінальним покаранням є захід 

примусу, який «застосовується від імені держави за вироком суду до особи, 

визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого» (ст. 50 КК України). Метою 
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покарання не може бути завдання фізичних страждань, а також приниження 

людської гідності. Застосуванню покарання так само притаманний виховний 

характер: виправлення засуджених і запобігання вчиненню нових злочинів 

будь-якою особою.  

Однак, слід зазначити що, є багато правопорушень, що завжди 

кваліфікувалися і кваліфікуватимуться як адміністративні проступки. 

Наприклад, знищення межових знаків (ст. 56 КпАП України), торгівля у 

невстановлених місцях (ст. 160 КпАП України), недбале зберігання паспорта, 

що спричинило його втрату (ст. 198 КпАП України) тощо. У таких ситуаціях 

перед правозастосовувачем навіть не виникає питання про розмежування 

проступку і злочину. Разом із тим, відомо чимало діянь, які залежно від 

низки обставин можна кваліфікувати або як адміністративний проступок, або 

як злочин. У таких випадках, щоб полегшити розмежування складів 

адміністративних правопорушень і злочинів, забезпечити правильне 

застосування санкцій, законодавець закріплює у складах конкретні ознаки: 1) 

шкода, її істотний характер; 2) продовжуваність та систематичність 

протиправних діянь; 3) спосіб вчинення правопорушення: активний чи 

пасивний.  

Для прикладу можна порівняти декілька статей КК України зі статтями 

КпАП України. Наприклад, ст. 248 КК України «Незаконне полювання» і ст. 

85 КпАП України «Порушення правил використання об’єктів тваринного 

світу». Відповідно до ст. 248 КК України злочином є:  порушення правил 

полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду;  незаконне полювання у 

заповідниках; полювання на тварин, що занесені до Червоної книги України. 

Відповідно до ст. 85 КпАП України проступком визнається:  полювання без 

належного на те дозволу; полювання в заборонених місцях;  полювання у 

заборонений час; полювання забороненими знаряддями чи способами.  

Щодо наступного порівняння, визначеного ст. 247 КК України і ст. 83-

1 КпАП України «Порушення законодавства про захист рослин». Відповідно 
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до ст. 247 КК України злочином буде порушення правил боротьби зі 

шкідниками і хворобами рослин, що спричинило тяжкі наслідки.  

Відповідно до ст. 83-1 КпАП України проступком визнається:  

поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології 

вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;  

екологічно не обґрунтоване здійснення захисту рослин; неповідомлення 

(приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, 

деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого ґрунту, а 

також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;  

завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також 

речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних 

випробувань і реєстрації; ухилення від пред’явлення або непред’явлення 

засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;  

недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що 

призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції 

рослинного походження, а також забруднення довкілля. 

Кримінальне правопорушення правил безпеки руху та експлуатації 

транспорту (ст. 286 КК України) відрізняється від адміністративного 

правопорушення (ст.ст. 123, 124, 125, 128 КпАП України) такою ознакою, як 

заподіяння потерпілому середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження. 

Таким чином, знання особливостей розмежування адміністративних 

проступків і злочинів має важливе практичне значення. 

Особливістю кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки є те, що вона може стати 

підставою для криміналізації окремих різновидів адміністративних  

правопорушень. Щоразу, коли постає питання щодо криміналізації чи 

декриміналізації окремих діянь, виникає питання щодо ступеня їх суспільної 

небезпечності в контексті загального розвитку суспільства та держави, адже 

уявлення про наявність чи відсутність заборони тих чи інших діянь у 
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кримінальному законі не залишаються незмінними. При цьому, слід 

зазначити, що процеси криміналізації та декриміналізації діянь тісно 

пов’язані між собою, оскільки спільним для них є переоцінка ступеня 

суспільної небезпечності, яка, своєю чергою, спирається на сукупність ознак 

поняття злочину. Так, звертаючись до теорії права необхідно визначити, що 

декриміналізація – це процес встановлення підстав відпадання суспільної 

небезпеки діянь, визнання недоцільності кримінально-правової боротьби з 

ними та скасування їх кримінальної караності [199, с. 59]. Тобто процес 

декриміналізації виступає юридичним засобом реагування на 

правопорушення. У сфері нормотворення суспільна небезпека є підставою 

криміналізації та декриміналізації діянь. Вона виступає основною 

об’єктивною передумовою для встановлення кримінально-правової заборони 

на вчинення діянь того чи іншого виду та для виключення діяння з числа 

злочинів, коли відпали підстави для його криміналізації. Якщо 

криміналізація – це процес визнання будь-якого діяння злочинним, 

закріплення його ознак у кримінальному законі і встановлення за нього 

кримінальної відповідальності, то декриміналізація – це зворотній процес, 

пов’язаний з визнанням діяння не злочинним, виключенням його ознак з 

кримінального закону та скасуванням кримінальної відповідальності за його 

вчинення (можливо зі встановленням за нього інших видів відповідальності, 

наприклад, адміністративної) [200, с. 161]. Як бачимо, в основі їх відмінності 

лежить така ознака злочину, як «суспільна небезпечність», яка повною мірою 

має відповідати сталим моральним уявленням суспільства. 

Декриміналізація злочинів, діяння, характер і ступінь суспільної 

небезпечності яких не потребує жорсткого реагування, мають бути 

переведені до категорії адміністративних правопорушень або взагалі 

виключені з кола правопорушень. Декриміналізація і криміналізація 

застосовуються у державній політиці, адекватні принципам гуманізму, 

справедливості, економії кримінально-правової репресії [201, с. 59]. Тому 
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обов’язком правоохоронних органів у випадку виявлення нового виду 

суспільно небезпечних діянь є питання щодо їх законодавчої заборони, про 

встановлення за їх вчинення кримінальної відповідальності. А за наявності 

підстав вважати, що окремі передбачені Кримінальним кодексом України 

діяння перестали бути небезпечними і «гальмують» розвиток суспільства, – 

поставити питання про їх декриміналізацію. 

Одним із важливих принципів юридичної відповідальності взагалі і 

адміністративної відповідальності зокрема є принцип відповідальності за 

вину. Ознака винності діяння є обов’язковою ознакою адміністративного 

правопорушення (проступку), викладеного у ст. 9 КпАП України. В той же 

час, існує низка проблем із практичним визначенням вини у конкретних 

випадках. До того ж, слід відзначити, що проблеми вини відносно інституту 

адміністративної відповідальності майже не знайшли свого критичного 

висвітлення у науковій літературі, оскільки у цілому вина є предметом 

дослідження переважно у науці кримінального права. У багатьох випадках 

неможливо визначити форму вини в окремих складах адміністративних 

правопорушень. Наприклад, під час руху транспортного засобу водій, що 

ним керував, порушив правила дорожнього руху, не помітивши встановлений 

дорожній знак, відповідаючи за запитання пасажира. У діях водія є ознаки 

складу адміністративного правопорушення, передбаченого КпАП України, 

однак очевидним є те, що в момент вчинення порушення правил дорожнього 

руху він, не усвідомлював протиправного характеру свого діяння, тобто 

умисел у його діях відсутній. Водночас, визначення необережної форми вини 

вимагає оцінки ставлення порушника до наслідків вчиненого ним діяння, 

проте більшістю норм, які встановлюють відповідальність водіїв 

автотранспортних засобів (наприклад, ч. 2 ст. 122 КпАП України), наслідків в 

якості ознаки об’єктивної сторони не передбачено, а відтак необережна 

форма вини не може бути кваліфікована. Таким чином, в подібних ситуаціях 

вина водія відсутня як у формі умислу, так і у формі необережності. Схожа 
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проблема із визначенням форм вини у злочинах з формальним складом існує 

і в кримінальному праві [202]. Крім того, в науці кримінального права було 

вироблено вчення про злочини з подвійною (змішаною) формою вини. 

Наявність двох форм вини притаманна як правило кваліфікованим складам 

злочинів, де умисел є конструктивним елементом основного складу умисного 

злочину, а необережність визначається стосовно кваліфікуючих наслідків 

[203]. При наявності змішаної форми вини слід вирішити питання про те, 

яким в цілому є злочин, вчинений винним, – умисним або необережним. Це 

має важливе практичне значення. Наприклад, відповідно до статей 14 і 15 КК 

України тільки в умисних злочинах можливі готування та замах; відповідно 

до ст. 26 КК України обов’язковою ознакою співучасті є умисна участь в 

умисних злочинах. Під рецидивом, як найбільш небезпечним видом 

множинності розуміється вчинення нового умисного злочину особою, яка 

має судимість за умисний злочин (ст. 34 КК України). Подібна ситуація не 

властива адміністративній відповідальності з огляду на майже повну 

відсутність кваліфікованих складів адміністративних правопорушень, де 

кваліфікуючою ознакою є наявність наслідків з більшим ступенем суспільної 

шкідливості ніж в основному складі. До того ж, в межах інституту 

адміністративної відповідальності не виділяються інститути співучасті та 

множинності (за виключенням простої повторності). 

Наведене вище є підтвердженням того, що загальноприйняті 

визначення умислу і необережності в кримінальному та адміністративному 

праві не охоплюють всієї різноманітності варіантів психічного відношення 

особи до вчинюваного нею протиправного діяння. В той же час, з огляду на 

величезну кількість вчинюваних адміністративних правопорушень в 

подібних умовах, правове регулювання питань урахування вини при 

притягненні до адміністративної відповідальності має бути удосконалене. 

Для вирішення зазначених проблем слід на концептуальному рівні 

визначити значення вини для вирішення питання про притягнення до 
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адміністративної відповідальності. У ст. 23 КпАП України зазначено, що 

адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою 

виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі 

додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також 

запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами. В контексті змісту цієї статті стає зрозумілим, що мета 

адміністративного стягнення досягається через вплив на свідомість і волю 

правопорушника, але дієвість такого впливу буде напряму залежати від того, 

наскільки адекватно правопорушник здатний усвідомлювати характер 

здійснюваних ним дій та керувати ними. З огляду на це, цілком логічним 

буде висновок про те, що лінію розмежування між винним та безвинним 

діянням слід проводити виходячи із розмежування станів осудності та 

неосудності особи. Відповідно до ст. 20 КпАП України не підлягає 

адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної 

дії або бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати 

свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, 

тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 

хворобливого стану. Очевидно, що усвідомлення своїх дій пов’язано, перш за 

все, з адекватним розумінням змісту або характеру цих дій, а можливість 

керувати своїми діями пов’язана з визначенням волі суб’єкта відносно таких 

дій, що проявляється у виявленні бажання вчинити саме такі дії та 

практичній реалізації цього бажання. 

Враховуючи положення ст. 68 Конституції України про те, що 

незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, а також те, що 

набуття статусу спеціального суб’єкта адміністративного правопорушення 

пов’язано переважно саме зі знанням певних правових норм, можна для 

визначення вини користуватись принципом презумпції усвідомлення 

протиправності діяння. З огляду на наявність презумпції усвідомлення 

протиправності діяння та формальність більшості складів адміністративних 
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правопорушень, перевагу у визначенні вини суб’єкта слід віддавати не 

інтелектуальному, а вольовому моменту. Проте від інтелектуального 

моменту не слід відмовлятися, оскільки саме за його наявністю можливо 

відмежувати правопорушення від протиправних діянь вчинених у стані 

неосудності. 

Зрозуміло, що адміністративні правопорушення з формальним і 

матеріальним складом мають різний ступінь суспільної небезпеки, а саме 

другі є більш суспільно небезпечними і саме такими їх робить наявність 

відповідних суспільно шкідливих наслідків. Взагалі наявність наслідків 

протиправного діяння має величезне значення. Невипадково, для багатьох 

видів адміністративних правопорушень існують суміжні склади злочинів, які 

мають вираз в однакових діях, але відрізняються за наслідками. При цьому 

значення має або взагалі наявність наслідків або розмір шкоди в якій вони 

проявляються. Так, наприклад, для того, щоб розмежувати адміністративно-

деліктне та злочинне викрадення чужого майна, необхідно зіставити ознаки 

фактичного діяння з ознаками ст. 51 КпАП України «Дрібне викрадення 

чужого майна» і ст. 185 КК України «Крадіжка». Основний критерій 

диференціації дрібного викрадення майна та крадіжки відображений у 

примітці до ст. 51 КпАП України: «Викрадення чужого майна вважається 

дрібним, якщо його вартість на момент вчинення правопорушення не 

перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян». Відповідно, 

якщо у разі вчинення крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати 

наведений показник буде перебільшений, особа притягається до 

кримінальної відповідальності, передбаченою ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 1, 2 

ст. 191 КК України. Таким чином, примітка до ст. 51 КпАП України визначає 

верхню межу шкоди, за умови перевищення якої настає кримінальна 

відповідальність, отже, вона є межею адміністративного правопорушення. 

При цьому в залежності від форми вини можна визначити і ступінь 

вини, яка має враховуватись при накладенні адміністративного стягнення. 
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Виходячи з цього градація ступенів вини буде виглядати наступним чином: 

прямий умисел; непрямий умисел; необережність у формі самовпевненості; 

необережність у формі недбалості; намір; необачність. Перші чотири форми 

вини притаманні адміністративним правопорушенням з матеріальними 

складами, інші дві – адміністративним правопорушенням з формальними 

складами. Інший бік проблеми визначення вини представляє її суто 

практичний аспект, який полягає у вирішенні усвідомлення протиправного 

діяння, можливості уникнення вчинення протиправного діяння, мотиву 

вчинення такого діяння тощо. А отже, при кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки можна 

використовувати критерій в залежності до форми вини. 

Наступна відмінність між кваліфікацією адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки та 

кримінальних злочинів обумовлена суб’єктним фактором, який значною 

мірою впливає на кваліфікацію протиправних діянь, що являє собою 

встановлення відповідності (тотожності, ідентичності) між ознаками, що 

характеризують особу, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та ознаками 

суб’єкта складу конкретного правопорушення, передбаченого 

законодавством. Поняття суб’єкта адміністративного правопорушення не 

закріплено на нормативному рівні. Але, традиційно, можна вважати, що 

суб’єктом адміністративного проступку є особа, яка його вчинила, яка 

досягла певного віку та є осудною. Суб’єктами адміністративної 

відповідальності можуть бути фізичні та юридичні особи. Необхідно також 

чітко розуміти, що особа, що вчинила адміністративне правопорушення не 

входить до складу проступку. До нього входять ознаки суб’єкта складу 

проступку. Традиційно, всі ознаки суб’єкта адміністративного проступку 

можна поділити на загальні та спеціальні. Так, загальними є такі ознаки, які 

притаманні всім без виключення суб’єктам проступку, без них особа не може 

ним бути. Це – вік та осудність. Щодо віку настання адміністративної 
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відповідальності, то слід зазначити, що стаття 12 КпАП України встановлює 

загальне правило – 16 років. Однак, адміністративна відповідальність осіб 

віком від 16 до 18 років відрізняється від останньої щодо повнолітніх 

правопорушників. Відмінності полягають у формах та особливостях 

процедури накладення адміністративної відповідальності. Однак, при цьому, 

передбачено низку адміністративних проступків, при вчиненні яких 

неповнолітні суб’єкти адміністративного проступку притягуються до 

відповідальності на загальних засадах. Це порушення правил дорожнього 

руху та експлуатації транспортних засобів, дрібне хуліганство тощо. До 

спеціальних ознак відносяться ті, що вказують на особливості правового 

статусу суб’єкта. Вони зазначаються в статтях Особливої частини КпАП 

України, в кожній окремо та впливають на кваліфікацію правопорушення. 

Наприклад, посадова особа, водій, капітан судна тощо. Іноземці та особи без 

громадянства у разі вчинення адміністративного проступку, несуть 

адміністративну відповідальність на загальних засадах. Однак щодо них є 

можливість застосування ще одного виду адміністративного стягнення – 

видворення за межі України. Співучасниками вчинення адміністративного 

правопорушення слід вважати: організатора, виконавця, пособника. 

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті лише 

фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), осудні, 

які вчинили злочин у віці, з якого відповідно до чинного законодавства може 

наставати кримінальна відповідальність. Крім того, кримінальне 

законодавство передбачає відповідальність спеціальних суб’єктів, тобто 

фізичних осудних осіб, які мають спеціальні ознаки, що стосується різних 

властивостей таких осіб (громадянство, службове становище (посада), 

виконання професійних чи спеціальних функцій, наявність судимості тощо). 

З урахуванням ступеня суспільної небезпеки кримінальне законодавство 

містить норми, в яких визначена більш низька, ніж в адміністративному 

законодавстві. Вікова межа притягнення осіб до відповідальності – 14 років.  
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Слід зазначити, що проблема кваліфікації за суб’єктом є однією з 

принципових у правовій науці та судовій практиці. Суб’єкт значною мірою 

впливає на зміст об’єктивних та суб’єктивних ознак складу правопорушення, 

є визначальним при кваліфікації злочину, лежить в основі криміналізації та 

декриміналізації суспільно небезпечних діянь і визначення їх тяжкості, а 

також сприяє розмежуванню суміжних адміністративних правопорушень та 

відмежуванню конкретного адміністративного правопорушення від злочину 

та інших суміжних правопорушень і діянь, що не є злочинними, тощо. 

Наступна відмінність полягає в ознаці уповноваженого суб’єкта 

кваліфікації. Як відомо адміністративно-правова кваліфікація є елементом 

правозастосовчої діяльності уповноважених органів. Вона включає вибір 

юридичної норми, котра підлягає застосуванню у конкретному випадку. При 

цьому обов’язково є констатація ряду обставин: по-перше, повинна мати 

місце тотожність юридично значущих ознак фактичної події ознакам саме 

застосованої норми; по-друге, необхідним є висновок про те, що означена 

подія не повинна бути оцінена з точки зору інших галузей права; і по-третє, 

обов’язковим є офіційне закріплення в процесуальних документах висновку 

про кваліфікацію за конкретною нормою (нормами) адміністративного 

законодавства  [192, с. 192]. Також слід зазначити, що кримінальні справи 

розглядаються тільки судами, і тільки суд визначає й призначає те чи інше 

покарання. Правом розглядати адміністративні справи наділена низка осіб – 

органи (посадові особи), що уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, – це суб’єкти розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, а саме: адміністративні комісії при 

виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; виконавчі комітети; 

районі, районні у місті, міські чи районні суди (судді), а у випадках, 

передбачених КпАП України, місцеві адміністративні та господарські суди, 

апеляційні суди, Верховний Суд; органи Національної поліції, органи 
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державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на те 

цим КпАП України (ст. 213).  

Таким чином, вироблення універсальних критеріїв для всіх випадків 

відмежування складів адміністративних правопорушень від складів злочинів 

є передумовою формулювання правил вирішення колізійної ситуації. Ці 

критерії дозволять уніфікувати підходи у визначенні співвідношення 

конкретних складів злочинів з відповідними складами адміністративних 

правопорушень. Вони мають враховуватися у розробці законопроектів і 

рекомендацій з удосконалення національного законодавства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Кваліфікація адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки – це встановлення і процесуальне закріплення 

відповідності  юридично значущих ознак посягання визначеним ознакам 

конкретного виду правопорушення (виділеного за ступенем суспільної 

небезпеки) і передбаченого адміністративно-деліктним законодавством. 

2. Кваліфікацію адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки можна розглядати за окремими видами, з 

урахуванням конкретних критеріїв (залежно від обов’язковості суспільно 

шкідливих наслідків для об’єктивної сторони складу делікту; за критерієм 

суб’єкта посягання; відповідно до форми вини; за ознакою уповноваженого 

суб’єкта кваліфікації; за типом суб’єкта юридичної оцінки; за критерієм 

наявності/відсутності додаткових кваліфікуючих ознак у складі проступку; за 

характером адміністративно-деліктного діяння тощо). 
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3. Особливістю кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки є те, що вона може стати 

підставою для криміналізації окремих різновидів адміністративних  

правопорушень. 
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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.  
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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 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 
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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 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 
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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-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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