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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК: ПОНЯТТЯ ТА ГОЛОВНІ ОЗНАКИ 
 

В даній статті висвітлене визначення поняття адміністративного проступку. Так, наявні різні погляди вчених 

щодо аналізу адміністративного проступку як юридичної дефініції. Розглянуто основні особливості 

адміністративного проступку та принципи його застосування. В даній статті можна знайти пояснення 

розмежування понять «адміністративного правопорушення та адміністративного проступку», а також наявна 

відмінність від кримінального проступку. Для більш глибокого аналізу в статті ще розглянуто юридичний склад 

адміністративного проступку. Юридичні склади конкретних проступків мають свої особливі ознаки, однак серед 

них є такі, які властиві кожному з них. Ці ознаки традиційно об'єднуються у чотири групи — ознаки, які 

характеризують: об'єкт проступку, об'єктивну сторону, суб'єкт проступку, суб’єктивну сторону. Так, в складі 

адміністративного проступку теж наявні всі чотири складові, що, в свою чергу, показано в цій статті. 

Ключові слова: адміністративний проступок, кримінальний проступок, дія, бездіяльність, вина, каранність, 

суспільна небезпека. 

 

Постановка проблеми: Вперше поняття 

адміністративного проступку було законодавчо 

закріплене у ст. 7 Основ законодавства Союзу 

РСР і союзних республік про адміністративні 

правопорушення, і без змін було перенесено 

до КпАП союзних республік [2, c.48]. 

Зокрема, ст. 9 КУпАП України визна-

чає: адміністративним правопорушенням (про-

ступком) визнається протиправна, винна (умис-

на або необережна) дія чи бездіяльність, яка 

посягає на державний або громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, 

на встановлений порядок управління і за яку 

законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність [1]. 

У ст. 9 КУпАП, де дається поняття адмініс-

тративного правопорушення, законодавець 

урівняв поняття «проступку» і «правопорушен-

ня» як підстави адміністративної відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: В 

наші дні часто запропоноване законодавством 

визначення адміністративного проступку ста-

виться під сумнів різними вченими. Так, саме 

ототожнення понять адміністративне правопо-

рушення та адміністративний проступок вик-

ладає різкий дисонанс та заперечення у вчених 

адміністративного права. В своїх працях А.С. 

Васильєв, О. Недбайло. І. Голосніченко, Л. Р. 

Біла та багато інших висловлюють думку про 

повне виключення з юридичної термінології 

поняття адміністративного правопорушення і 

повну його заміну поняттям адміністративний 

проступок. В. С. Стефанюк у свої роботах 

висловив думку про те, що адміністративним 

правопорушенням слід вважати будь-яке 

порушення норм адміністративного права, тоді 

як адміністративним проступком є 

протиправне діяння, за яке накладається 

адміністративне стягнення [3, c.78]. 

Мета статті: Метою статті є опрацювання та 

аналіз різних наукових джерел стосовно визна-

чення поняття адміністративного проступку. В 

статті наявні різні аспекти досліджень даного 

поняття, висвітлено головні ознаки та юридич-

ний склад адміністративного проступку. 

Основні результати дослідження: Однією з 

найважливіших рис адміністративного проступ-

ку є його протиправність. Науковець В. Колпа-

ков зазначає, що протиправністю є заборона 

вчинення дій певними нормами, якщо він зав-

дає шкоди чи загрожує небезпекою [2, c.45].  

Ще однією ознакою адміністративного 

проступку є адміністративна караність. Деякі 

науковці при аналізі поняття адміністратив-

ного проступку взагалі не визнають караність 

як його властивість, проте більшість 

схиляється до думки, що караність є правовим 

наслідком проступку [4, c.55]. 

Наступною ознакою адміністративного 

проступку є діяння. Як визначають у своїх 
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роботах науковці діяння вміщає в собі дві 

характеристики – дію та бездіяльність.  

Стосовно винності адміністративного 

проступку, то варто сказати про в цілому 

негативне суб’єктивне ставлення особи до 

діяння та його наслідків. 

Раніше вважалося, що адміністративне 

правопорушення посягає на правові норми, що 

регулюють організаційно-управлінську діяль-

ність, а адміністративний проступок – на загально-

обов'язкові правила, за порушення (невиконан-

ня) яких настає адміністративна відповідаль-

ність. Поняття адміністративного правопору-

шення, таким чином, пов'язувалося з поняттям 

відповідальності в державному управлінні, хо-

ча далеко не всі подібні правопорушення 

пов'язані з настанням саме адміністративної (а 

не якихось інших видів юридичної) 

відповідальності. 

Ототожнення понять «адміністративне 

правопорушення» й «адміністративний 

проступок» означає і те, що адміністративна 

відповідальність може настати за порушення 

загальнообов'язкових правил, які регулюються 

нормами різних галузей права, але за умови, 

що вони тягнуть адміністративні санкції, які 

містяться в статтях Особливої частини розділу 

II КпАП. Зокрема, законодавець встановив 

відповідальність за те чи інше діяння [5, c.76]. 

Стосовно відмінності між кримінальним 

проступком та адміністративним проступком 

варто вказати, що кримінальним проступком є 

незначне правопорушення у сфері криміналь-

ного права, тоді як регулювання адміністра-

тивним проступків здійснюється адміністра-

тивними нормами. Проте згідно з змінами в 

законодавстві, які плануються вноситись, деякі 

адміністративні проступки будуть віднесені до 

кримінальних проступків. 

Відтак якщо за дане діяння (правопору-

шення) не встановлено відповідне покарання, 

воно не повинно вважатися адміністративним 

проступком. Необхідною його ознакою є 

також ступінь небезпеки правопорушення для 

суспільних відносин. Ця ознака є принципо-

вою, оскільки тільки діяння, що є шкідли-

вими, законодавець закріпив у Особливій час-

тині розділу II КУпАП[1].  

Найбільш виразно специфіка адміністратив-

ного проступку виявляється в характеристиці 

його складу. Як вже було сказано вище, у сво-

єму складі адміністративний проступок вмі-

щає чотири складові: об’єкт, суб’єкт, об’єктив-

на сторона та суб’єктивна сторона. Об'єктом 

адміністративного проступку є суспільні 

відносини, тобто відносини, які складаються в 

різних галузях діяльності людей. 

Об'єктивною стороною є певні дії чи 

бездіяльність особи, які призвели до 

правопорушення [6, c.189]. 

Суб'єктом проступку виступають фізичні, 

осудні особи - громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, які вчинили ті чи інші 

проступки, і які досягли встановленого 

законодавством віку адміністративної 

відповідальності. Згідно зі ст.12 КУпАП 

адміністративній відповідальності підлягають 

особи, які досягли на момент скоєння 

правопорушення 16-річного віку[1]. 

Наступним елементом складу адміністратив-

ного проступку є суб'єктивна сторона, під якою 

необхідно розуміти психічну діяльність особи, 

пов'язану із вчиненням ним суспільне шкідли-

вого діяння.Суб'єктивна сторона - це внутрішній 

бік проступку, це психічні процеси, які відбу-

ваються в свідомості суб'єкта, що характери-

зують його волю, викривають думки, наміри. 

Суб'єктивна сторона складається з таких 

елементів: вина (основна ознака); мета 

вчинення проступку; мотив [7, 236]. 

Висновки: На основі всього вище зазначеного 

можна зробити такий висновок: визначення 

поняття, головних рис та юридичного складу 

адміністративного проступку є надзвичайно  

важливим доктринальним і законодавчим 

завданням, розв’язання якого відіграє критичну 

роль в контексті перегляду у зв’язку з прийняття 

нових нормативно-правивих актів, де вжито нові 

терміни, такі як «кримінальний проступок», а 

також для уточнення загально визнаної і 

достатньо обґрунтованої концепції суспільної 

небезпечності лише злочинів та суспільної 

шкідливості всіх інших правопорушень, в тому 

числі й адміністративних проступків. 
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Бацмай Юлия Васильевна 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОСТУПОК: ОПРЕДИЛЕНИЕ И ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ 

В данной статье определено понятие административного проступка. Так, предствлено различные взгляды ученых 

на определение административного проступка как юридической дефиниции. Рассмотрены главные особенности 

административного проступка и принципы его применения. В данной статье можно найти объяснение 

разграничения понятий «административного правонарушения» и «административного проступка», а также 

имеется объяснение отличия его от уголовного проступка. Для более глубокого анализа в статье также 

рассмотрен юридический состав административного проступка. Юридические составы конкретных проступков 

имеют свои особые признаки, однако среди них есть такие, которые присущи каждому из них. Эти признаки 

обычно объединяются в четыре группы - признаки, которые характеризуют: объект проступка, объективную 

сторону, субъект проступка, субъективную сторону. Так, в составе административного проступка 

присутствуют все четыре составляющие, что, в свою очередь, показано в этой статье. 

Ключевые слова: административный проступок, уголовный проступок, действие, бездействие, вина, караннисть, 

общественная опасность. 
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АDMINISTRATIVE MISCONDUKT: DEFINITIONS AND MAIN FEATURES 

This article defines the concept of administrative misconduct. Thus, different views of scholars on the definition of 

administrative misconduct as a legal definition are presented. The main features of administrative misconduct and principles 

of its application are also considered. In this article you can find an explanation of the distinction between the concepts of 

"administrative offense and administrative misconduct", as well as an available explanation of the difference from a criminal 

misdemeanor. For a more in-depth analysis, the article also considers the legal structure of an administrative offense. The 

legal structures of specific misdemeanors have their own special features, but among them there are those that are inherent in 

each of them. These features are traditionally grouped into four groups - features that characterize: the object of the offense, 

the objective side, the subject of the offense, the subjective side. Thus, all four components are also present in the 

administrative offense, which, in turn, is shown in this article. 

Key words: administrative offense, criminal offense, action, inaction, guilt, punishment, public danger. 

 

 


