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Адміністративні правопорушення є специфічним різновидом правопо-
рушень за законодавством України, за своєю природою вони наближаються 
до кримінальних злочинів і дисциплінарних проступків.  
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ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЙОГО ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Нормативне визначення адміністративного проступку надає Кодекс Укра-
їни про адміністративні правопорушення, який був прийнятий у 1984 році. 
Саме він закріплює у своїх статтях його поняття (ст. 9), визначає критерії за 
якими розмежовується вчинення адміністративного правопорушення умисно 
(ст. 10) і вчинення адміністративного правопорушення з необережності (ст. 11), 
описує діяння, які визнаються адміністративними проступками (ст. 41–212). 

Отже,адміністративнимправопорушенням(проступком)визнаєтьсяпро-
типравна, 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 відповідаль-
ність (ст. 9 КУпАП). У цьому визначенні названо три характерні ознаки право-
порушення (проступку): протиправність, винність та адміністративна кара-
ність. Крім цих трьох ознак визнається ще й суспільна шкідливість (суспільна 
небезпечність, антигромадська спрямованість). Тобто, наявність цих чотирьох 
ознак і складає фактичні підстави адміністративної відповідальності. 

Адміністративним правопорушенням властивий цілий ряд характерних 
ознак, які утворюють їх юридичні склади. Слід зауважити, що залежно від 
юридичних властивостей розрізняють ознаки як такі, що мають юридичне 
значення, і які такого значення не мають. У свою чергу юридичне значущі 
ознаки можуть входити до юридичного складу правопорушення (так звані 
конструктивні ознаки), інші ж з них до такого складу не входять (наприклад, 
обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність тощо).Склад ад-
міністративного правопорушення становить собою сукупність головних, ви-
значальних ознак, які виділені законодавцем як типові, необхідні і водночас 
достатні для притягнення особи до юридичної відповідальності. Для того, 
щоб виникли правовідносини відповідальності, одних фактичних підстав не-
достатньо, тому що необхідні ще й правові підстави, якими є конкретні юри-
дичні факти (юридичні підстави), тобто наявність в діях особи складу адміні-
стративного проступку. Якщо поняття правопорушення (проступку) офіційно 
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визначено в адміністративному законодавстві України, то визначення його 
юридичного складу існує лише в теорії права. Ці два поняття близькі за своїм 
змістом, але не тотожні. Термін «правопорушення» містить у собі як елеме-
нти складу, так і ознаки, які не мають значення для вирішення питання про 
можливість притягнення до юридичної відповідальності. Склад правопору-
шення завжди конкретний і становить сукупність головних, визначальних оз-
нак, які виділені законодавцем як типові, необхідні і водночас достатні для 
притягнення особи до юридичної відповідальності. Відсутність хоча б одного 
з елементів складу виключає правову відповідальність. 

Під юридичним складом розуміють передбачену нормами адміністрати-
вного права сукупність ознак, при наявності яких те чи інше протиправне ді-
яння можна кваліфікувати як правопорушення. До цих ознак належать: 
об’єкт; об’єктивна сторона; суб’єкт; суб’єктивна сторона. 

Склад адміністративного проступку – це логічна конструкція, правове 
поняття про проступок, яке закріплюється в праві та стає правовою катего-
рією, обов’язковою і такою, що забезпечується примусовою силою держави. 
Перелік ознак, закріплених у складі проступку, є достатньою та необхідною 
умовою для кваліфікації діяння. Це означає, що діяння тільки тоді визнаються 
адміністративним проступком, коли воно містить всі ознаки його складу, ві-
дсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу взагалі.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВИДІВ КВАЛІФІКАЦІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Кожному виду адміністративного проступку 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 відне-
сення конкретного випадку до певних юридичних норм. В основі правової 
кваліфікації знаходиться «конкретний випадок», а іншими словами – юриди-
чний факт, який саме і досліджується в процесі адміністративно-правової ква-
ліфікації. Досліджуючи особливості кваліфікації корупційних адміністратив-
них деліктів можна прийти до висновків, що можна поширити і до інших адмі-
ністративних деліктів. Це обумовлено, в першу чергу тим, що ці висновки ба-
зуються на нормах Кодексу про адміністративні правопорушення, які мають 
застосуватись до всіх, без виключення, адміністративних правопорушень.  




