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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ * 
 

Розглянуто стан дослідження проблем інституту відповідальності неповно-
літніх за вчинення адміністративних правопорушень в українській адміністративно-
правовій науці. Доведено, що особливості притягнення неповнолітніх до відпо-
відальності у рамках інституту адміністративної відповідальності можна 
розглядати як спеціальний «субінститут права». Визначено та систематизовано 
основні напрями наукового осмислення та розв’язування проблем адміністративної 
відповідальності неповнолітніх в Україні. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, відповідальність неповно-
літніх, захист прав дитини, неповнолітня особа, провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. 

 
Постановка проблеми. За сучасним українським законодавством 

дитина може бути суб’єктом адміністративного правопорушення 
з 16 років. Водночас, як прописано в Національній стратегії реформу-
вання системи юстиції щодо дітей на період до 2023 р., «деякі права осіб, 
які притягуються до адміністративної відповідальності, на важливості 
яких наголошується у міжнародних документах, не передбачені Кодексом 
України про адміністративні правопорушення» [1]. Зазначене вимагає 
комплексного наукового підходу до розв’язання теоретичних і прикладних 
проблем забезпечення прав дітей у адміністративно-деліктних відносинах, 
який можливо забезпечити за умови скоординованих дій науковців 
і фахівців у галузі права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на специфіку 
тематики та мету статті основу власних висновків утворюють результати 
аналізу праць українських науковців, присвячених розгляду окремих 
аспектів інституту адміністративної відповідальності загалом та особли-
востей відповідальності неповнолітніх зокрема. Серед останніх досліджень 
варто зазначити праці вчених М. Веселова, І. Іщенка, Н. Коломоєць, 
К. Маленко, Е. Слєпової, О. Ткалі [2–7]. 
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Метою статті є визначення та систематизація основних напрямів 
наукового осмислення та розв’язання проблем адміністративної відпо-
відальності неповнолітніх в Україні. 

Матеріали та методи. Емпіричною базою дослідження стали 
правові акти законодавства України, наукові розробки вчених у галузі 
адміністративного права. Завдяки поєднанню загальнонаукових і спе-
ціальних методів пізнання, зокрема діалектичного, формально-
юридичного, порівняльного аналізу й синтезу, вдалося опрацювати 
наявний у вітчизняній адміністративно-правовій науці емпіричний 
матеріал та отримати власні наукові висновки, що корелюються 
з метою та завданнями статті. 

Результати дослідження. Адміністративна відповідальність 
(на думку В. Колпакова) – «це примусове, з додержанням установленої 
процедури, застосування правомочним суб’єктом передбачених 
законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів 
впливу, які повинні бути виконані правопорушником» [8, с. 24]. 
Помітне значення у гносеології адміністративного проступку відіграють 
ознаки складу, що характеризують саме індивідуального суб’єкта. 
Ці ознаки (загального чи спеціального суб’єкта) мають значення як  
під час застосування норм матеріального права (наприклад, у разі 
кваліфікації делікту, визначення виду та розміру адміністративного 
стягнення), так і за процесуального – особливості поводження 
з певними категоріями учасників адміністративно-деліктного провадження 
(наприклад, особливості складення протоколу про адміністративні 
правопорушення стосовно судді (ст. 257-1 КУпАП) тощо. 

В. Колпаков у своєму фундаментальному дослідженні виокремлює 
обставини, що характеризують суб’єкта проступку, але до складу не 
входять, тобто: «це становище особи на військовій службі (ст. 15 КУпАП), 
відсутність громадянства України (ст. 16 КУпАП), вагітність та сильне 
душевне хвилювання (ст. 34 КУпАП) тощо. Вони жодним чином не 
впливають на кваліфікацію вчиненого діяння, проте впливають на вид, 
розмір та інші характеристики стягнення» [8, с. 22–23]. Правова система 
передбачає, що діти не здатні повною мірою визначати й захищати 
свої інтереси. «Фізіологічні та психологічні відмінності дорослих 
і дітей служать причинами для створення окремої системи юстиції та 
зумовлюють інше поводження з неповнолітніми за таких право-
відносин» [9]. Тому цілком виправдано стверджувати, що неповнолітні 
особи також підпадають під ознаки так званих особливих суб’єктів 
адміністративного проступку, що не може не вплинути на їхній 
правовий статус як учасників проваджень у справах про адмініст-
ративні правопорушення та не викликати підвищену увагу з боку 
правників щодо забезпечення прав та найкращих інтересів дітей у цих 
правовідносинах. У цьому статусі для неповнолітніх має бути одночасно 
закладений компроміс та визначено баланс між принципами «невід-
воротності» та «адекватності» реакції з боку держави. 
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Протягом тривалого періоду1
* в системі права з’явилася група 

пов’язаних між собою правових норм, які передбачають особливу 
форму реагування держави на адміністративні правопорушення з боку 
неповнолітніх осіб. Але чи можна говорити про цю систему норм 
як про окремий правовий інститут, і наскільки ця система є доско-
налою з позиції захисту інтересів дитини, яка опинилася у конфлікті 
з законом? 

«Правовий інститут – це заснована на законі сукупність норм, 
покликаних регулювати в межах предмета даної галузі права певні 
суспільні відносини, що характеризуються відносною самостійністю, 
а також пов’язані з ними похідні відносини» [10, с. 67]. Утім, на думку 
видатного правознавця О. Іоффе, «такі інститути слід виокремлювати 
не за предметом правового регулювання, а за особливим методом» [11, с. 59]. 
«Юридична відповідальність як інститут права – це багатовимірна 
категорія. Вона може виступати як: варіант і спосіб правового 
регулювання суспільних відносин не лише у вигляді встановлення 
заборон, але й заохочення тощо» [12, с. 9]. Виділяють також загальну 
та спеціальну відповідальність. Спеціальна відповідальність обумовлена 
особливостями правового статусу окремих суб’єктів права, що своєю 
чергою зумовлює характер санкцій і ступень деталізації процедури 
провадження, порівняно з загальними суб’єктами права [12, с. 12–13]. 
Відповідальність неповнолітніх через наявність особливого суб’єкта 
адміністративного проступку має свої відмінності, що втілюється у 
завданні, методі та характері впливу на зазначену категорію учасників 
адміністративно-деліктних відносин.  

У сучасному суспільстві на інститут адміністративної 
відповідальності, за висловлюванням Н. Кізіми, «слід покладати не 
тільки і не стільки каральну функцію, скільки виховну та превен-
тивну» [13, с. 122]. За цим твердженням не варто заперечувати, що 
адміністративна відповідальність здобуває об’єктивного втілення 
в офіційному осудженні за правопорушення особи та застосуванні 
до неї у процесуальній формі санкцій правових норм уповноваженими 
на те суб’єктами влади, а суб’єктивного – у виховному впливі, що не 
виключає несприятливих наслідків особистого, майнового та іншого 
характеру. В. Продаєвич обґрунтовує, що заходи впливу на 
неповнолітніх, які окреслено у ст. 24-1 КУпАП, варто відносити, 
як і адміністративні стягнення, до заходів адміністративної відпові-
дальності 

2
∗∗ ([14, с. 13–14]. Н. Ортинська основною метою адміністра-

тивної відповідальності вважає «виховання неповнолітньої особи, що 
має на меті превенційний характер, як для цієї особи, так і для соціуму 
загалом» [15, с. 183]. Деякі дослідники (наприклад, І. Іщенко [3], 
Л. Кожура [16], К. Маленко [5]) не просто підкреслюють профілактичне 
                                                           

1
* За деякими даними, з початку ХХ ст. [2, с. 114–118] 

2
∗∗ Оскільки і ті, й інші мають низку спільних ознак. – Прим. авт. 



ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

ISSN 2616-6100. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 4 110 

призначення адміністративної відповідальності, а взагалі розглядають 
останню як засіб ювенальної превенції. 

З урахуванням зазначеного ми доходимо того ж висновку, 
який ще у 2006 р. зробила у своєму дослідженні О. Горбач: «адмініст-
ративна відповідальність неповнолітніх більшою мірою, ніж адмі-
ністративна відповідальність дорослих правопорушників переслідує 
насамперед морально-виховні цілі» [17, с. 11]. Учена аргументовано 
наголошувала, що «поряд із загальними ознаками, притаманними 
інституту адміністративної відповідальності у цілому, відповідальність 
неповнолітніх має свої, характерні тільки для неї, специфічні особли-
вості» [17, с. 11]. За переконанням Ю. Ковальчука, Н. Ортинської, 
особливості відповідальності неповнолітніх за адміністративні проступки 
виявляються саме у наявності у вітчизняному законодавстві окремого 
підходу, а саме – застосування до них заходів впливу, передбачених 
ст. 24-1 КУпАП [18, с. 10; 15, с. 181]. 

Питання відповідальності неповнолітніх за вчинення адмініст-
ративних правопорушень постійно перебували в полі зору українських 
науковців. Їхні дослідження мали певний вплив на формування 
в теорії адміністративного права відокремленої сукупності поглядів на 
проблеми профілактики правопорушень серед неповнолітніх осіб, 
застосування до них заходів адміністративного впливу, нарешті забез-
печення найкращих інтересів дітей як учасників адміністративно-
деліктних відносин. Ретельний аналіз цих наукових праць надав змогу 
виявити певні закономірності в поглядах на проблемні аспекти зазна-
чених суспільно-правових відносин, які здебільшого залишаються 
актуальними й дотепер.  

Першим напрямом, що призводить до багатьох спірних питань, 
є визначення оптимального мінімального віку адміністративної від-
повідальності. Це питання в адміністративних дослідженнях стало 
предметом наукової дискусії. Прихильники однієї концепції (зокрема 
Б. Урбанський [19, с. 221]) підтримують установлений у ст. 12 КУпАП 
16-річний вік адміністративної відповідальності. Інші правники 
(І. Іщенко [3, с. 99], Ю. Ковальчук [18, с. 8], Є. Колосовський [20, с. 181] 
та ін.) наполегливо доводять доцільність зниження цього віку. До речі, 
у цьому питанні ми погоджуємося з позицією М. Веселова, який 
переконаний, що «загальний вік адміністративної відповідальності за 
всіма складами адміністративних правопорушень в українському зако-
нодавстві має бути знижений до 14 років. Але до осіб, які вчинили 
адміністративне правопорушення у віці від 14 до 16 років, мають 
застосовуватися суто виховні та реституційні заходи» [21, с. 55]. 

Другим проблемним напрямом інституту відповідальності дітей 
є ефективність виховних заходів, використання яких передбачають поло-
ження КУпАП. Важливою передумовою успішного розв’язання проблеми 
в науці служить її правильне формулювання. Через наявні в адмініст-
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ративно-правовій науці погляди розв’язання цієї проблеми має два 
взаємопов’язані блоки: формування оптимального переліку та змісту цих 
заходів (матеріально-правову компоненту); створення дієвого організаційно-
правового механізму їхнього застосування (процедурну компоненту). 
О. Горбач [17, с. 12], О. Чернецький [22, с. 19], Є. Колосовський [20, с. 182], 
О. Ткаля [7, с. 90], І. Іщенко [3, с. 99] в унісон наполягають на необхідності 
перегляду (розширення) чинного переліку заходів впливу до неповно-
літніх. Учені Н. Ортинська [15, с. 182] та М. Веселов [23, с. 73] зауважують 
на певних вадах практичної реалізації зазначених заходів, зокрема 
«відсутність уніфікованого підходу під час призначення судами таким 
особам адміністративного стягнення або заходу впливу» [23, с. 73]. 

Третім проблемним напрямом, що поєднує низку ключових 
питань у цій сфері правовідносин, є порядок (процедура) притягнення 
неповнолітніх до адміністративної відповідальності. У цьому контексті 
М. Легецький згадує про особливе адміністративно-процесуальне 
положення неповнолітніх як учасників провадження [24, с. 13]. 
О. Чернецький до особливостей провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення за участю дітей відносить: пріоритетність 
виховного впливу; розгляд справ про адміністративні правопорушення 
неповнолітніх виключно судами; з’ясування під час таких проваджень 
повного віку та характеру соціального середовища дитини; врахування 
того, що вчинення правопорушення неповнолітнім є обставиною, що 
пом’якшує відповідальність [22, с. 13]. Ю. Ковальчук зауважував, 
що суттєвим недоліком адміністративно-деліктного законодавства України 
є відсутність будь-якого згадування про порядок визначення можливого 
стану неосудності неповнолітньої особи, що скоїла протиправне 
діяння [18, с. 15]. Т. Корж-Ікаєва обґрунтовувала доцільність обов’язкової 
участі адвоката [25, с. 12], Є. Колосовський – запровадження медіа-
ційної моделі у справах про адміністративні правопорушення за участю 
дітей [20, с. 182]. 

Проведений в статті аналіз сукупно свідчить на користь того, що 
провадження у справах про адміністративні правопорушення стосовно 
неповнолітніх повинно мати свої нормативно визначені особливості. 
Попри низку аргументованих пропозицій науковців і практиків, й до 
сьогодні важко визнати, що особливе адміністративно-процесуальне 
положення неповнолітніх дійсно має належне формально-правове 
закріплення в українському законі. Зміни до адміністративного законо-
давства з питань удосконалення системи судочинства у частині 
притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності повинні 
мати системний характер, а норми – упорядковану та логічну структуру. 
На цьому тлі цілком доречною виглядає позиція авторів (зокрема 
Ю. Ковальчука [18, с. 12–13], Б. Урбанського, [19, с. 224], Е. Слєпової [6]), 
які переконливо наполягають на доповненні КУпАП окремим розділом, 
який визначав би особливості провадження та притягнення неповно-
літніх до адміністративної відповідальності. 
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Четвертим, не менш важливим, але найменш дослідженим 
проблемним напрямом інституту адміністративної відповідальності 
є захист прав неповнолітніх як учасників такого виду судочинства. 
Т. Корж-Ікаєва у 2008 р. серед іншого наголошувала на ролі суду як 
найважливішого органу гарантування, охорони, захисту та відновлення 
прав і свобод неповнолітніх, до завдань якого віднесено й розгляд 
справ про адміністративні правопорушення [25, с. 15]. М. Стефанчук 
у 2013 р. зауважував на відсутності в українському адміністративно-
деліктному законодавстві належного регулювання гарантій і процедур 
дотримання прав неповнолітніх, що вчинили правопорушення, 
обґрунтовуючи цим важливість зазначеного напряму для подальших 
наукових розробок [26, с. 496]. 

Інтереси й потреби дітей часто відходять на другий план у діяль-
ності посадових осіб органів публічного адміністрування, особливо, якщо 
це стосується розгляду скоєних ними протиправних діянь. У деяких комп-
лексних адміністративно-правових дослідженнях останніх років (зокрема 
у працях О. Навроцького (2018 р.) [27], Н. Коломоєць (2019 р.) [4]), 
предметом яких стали засади адміністративно-правового регулювання 
забезпечення прав дитини, проблеми захисту прав дитини як учасника 
адміністративно-деліктних проваджень не знайшли належного висвітлення 
(максимум автори зупинялися лише на окремих епізодах зазначеної 
проблематики). 

Наявність суттєвих проблем у частині притягнення неповнолітніх 
до юридичної відповідальності за адміністративні правопорушення на 
високому науковому рівні висвітлив М. Веселов (2020 р.) [2]. Учений 
зауважує, що «правове регулювання провадження у справах про 
адміністративні правопорушення в Україні на сьогодні має чимало 
проблем щодо забезпечення прав і найкращих інтересів дитини як 
учасника цих правовідносин»3

* [28, с. 54], що повинно привернути 
більш активну увагу науковців. 

Нарешті, п’ятим, новим, але перспективним для української 
правової науки та законодавства напрямом розвитку та реформування 
інституту відповідальності неповнолітніх є зміна порядку реагування 
на суспільно небезпечні діяння, вчинені дітьми до досягнення ними 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність, з виведенням їх поза 
межі кримінально-правових відносин. Альтернативою призначення 
судом примусових заходів виховного характеру може стати розв’язання 
питання щодо застосування до таких дітей адміністративно-правових 
заходів, спрямованих на їхню соціальну реабілітацію [29, с. 43–44]. 

Висновки. Сукупність правових норм, що регулює конкретний 
різновид суспільних відносин, зокрема особливості притягнення неповно-
літніх до відповідальності, у рамках інституту адміністративної відпо-
відальності можна розглядати як спеціальний «субінститут права». 

                                                           
3

* Усі цитати з іншомовних джерел наведено у перекладі автора статті. 
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Інститут відповідальності неповнолітніх поєднує такі функції: право-
охоронну, втілену у захисті публічних інтересів суспільства і прав 
окремих осіб від протиправних посягань з боку осіб, що не досягли 
18 років; превентивну, яка полягає у виправленні правосвідомості 
неповнолітнього правопорушника, спрямованого на те, щоб утримати 
дитину від девіантної поведінки у майбутньому; ювенально-протекційну, 
що включає врахування вікових особливостей і гарантування найкращих 
інтересів неповнолітніх у адміністративно-деліктних провадженнях, 
процесуально-правовий захист прав під час притягнення їх до 
відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. 

На підставі аналізу вітчизняних адміністративно-правових 
досліджень пропонуємо об’єднати актуальні для України теоретичні 
та прикладні проблеми інституту відповідальності неповнолітніх за 
вчинення правопорушень за п’ятьма основними напрямами: перегляд 
і визначення оптимального мінімального віку адміністративної відпові-
дальності; підвищення ефективності виховних заходів, застосування 
яких до неповнолітніх правопорушників передбачає законодавство про 
адміністративну відповідальність; удосконалення порядку (процедури) 
судочинства в частині притягнення неповнолітніх до відповідальності 
за вчинення адміністративних правопорушень; захист прав неповнолітніх, 
що притягаються до відповідальності за вчинення адміністративних 
правопорушень; реформування порядку реагування на суспільно небез-
печні діяння, вчинені дітьми до досягнення ними віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність, з виведенням їх поза межі кримінально-
правових відносин та застосуванням до таких дітей адміністративно-
правових заходів, спрямованих на їхню соціальну реабілітацію. 

Сформульовані у цій статті висновки створюють необхідне 
теоретичне підґрунтя для подальшого з’ясування та вирішення проблем 
адміністративно-правового захисту прав неповнолітніх, що перебувають 
у конфлікті з законом. Визначення проблемних напрямів інституту 
адміністративної відповідальності неповнолітніх має не лише теоретичний, 
а й практичний сенс, оскільки завдає орієнтир для подальшого аналізу 
українського законодавства з метою його системного удосконалення, 
що стане предметом наших майбутніх наукових розвідок.  
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Dubina O., Scientific view on the problems of administrative responsibility 
of minors in Ukraine. 

Background. The choice of the subject of the article is dictated by the need 
to clarify the state of research of the problems of the institute of responsibility of 
minors in administrative and legal science and their systematization. 
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The aim of the article is to identify and systematize the main areas of 
scientific understanding and solving problems of administrative liability of minors 
in our country. 

Materials and methods. The empirical basis of the study were legal acts of 
Ukrainian legislation, scientific works of other authors in the field of administrative 
law. Thanks to a combination of general scientific and special methods of cognition it 
was possible to process the specified empirical material and to receive own 
scientific conclusions. 

Results. The article is based on the analysis of existing Ukrainian research 
on the peculiarities of the administrative responsibility of minors. It is emphasized 
that this category of persons falls under the characteristics of the so-called 
special subjects of administrative misconduct, which should affect their legal 
status as participants in proceedings on administrative offenses. It is proved that 
the peculiarities of bringing minors to justice, within the institution of administrative 
responsibility can be considered as a special «sub-institution of law». 

Conclusion. According to the results of the study, the main directions of 
scientific understanding and solving the problems of administrative responsibility 
of minors in our country are identified and systematized, such as: 1) review and 
determination of the optimal minimum age of administrative responsibility; 
2) increasing the effectiveness of educational measures, the application of which 
to juvenile offenders provides for legislation on administrative liability; 
3) improving the procedure of judicial proceedings in terms of bringing minors to 
justice for committing administrative offenses; 4) protection of the rights of 
minors prosecuted for committing administrative offenses; 5) reforming the 
procedure for responding to socially dangerous acts committed by children before 
they reach the age from which criminal liability arises. 

Keywords: administrative liability, liability of minors, protection of the 
rights of the child, minor, proceedings in cases of administrative offenses. 
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