
Тема 5.5. Відносини відповідальності за порушення установлень публічної 

адміністрації 

Практичне заняття 6 

Тема заняття: Види адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

Мета заняття: засвоїти загальні правила адміністративної відповідальності та особливості 

притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх; сформувати уміння та навички 

визначення підстав адміністративної відповідальності неповнолітніх та інших заходів впливу.    

Студенти повинні:  

Знати: особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх; види адміністративної 

відповідальності; обставини, що пом’якшують та обтяжують    адміністративну відповідальність. 

Вміти: визначати види адміністративної відповідальності неповнолітніх в залежності від 

способу та наслідків вчиненого правопорушення.       

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України. 

4. Наочний посібник. 

5. Комп ’ютери. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Склад адміністративного проступку. 

2. Підстави адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

3. Вікові межі адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 

5. Інші заходи впливу на неповнолітніх за вчинення адміністративного проступку.  

  

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами ст.52 Конституції 

України, Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.ст.13-15). Правовий статус 

неповнолітніх в Україні визначається. 52 якої проголошує, що діти рівні у своїх правах незалежно від 

походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Також Сімейним кодексом 

України, законами України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» та низкою інших правових актів. Відповідно до ст. 1 Закону України 

«Про охорону дитинства» дитина - це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, 

застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Так, відповідно до ст.ст. 34, 35 

Цивільного кодексу України повну цивільну дієздатність, тобто здатність своїми діями набувати для 

себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе 



цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання, має 

фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) 

Адміністративна відповідальність – це застосування до осіб, які вчинили адміністративні 

проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб наслідки майнового, морального чи 

іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на 

підставах і в порядку, встановлених нормами адміністративного права.  

Таким чином, неповнолітні є спеціальним суб’єктом такої відповідальності, існує цілий ряд 

особливостей, притаманних процедурі притягнення їх до адміністративної відповідальності.  

Суб’єктом адміністративної відповідальності визнаються саме неповнолітні у віці від 16 до 18 років. 

У КУпАП відсутнє визначення поняття “неповнолітні”, але ст. 13 передбачає відповідальність 

неповнолітніх, до яких, як можна зрозуміти, відносять осіб віком від 16 до 18 років.  

 

Ситуація № 1 

     Працівниками патрульної служби в центрі м. Дніпро на вул. Харківській було зупинено 13-

річного гр. Яковенка О.М. за те, що він перебігав вулицю перед автомобілем, який рушив з місця. 

Працівники патрульної служби запропонували гр. Яковенко О.М. написати пояснення з приводу 

його поведінки, але він відмовився, пояснюючи це тим, що йому необхідно зателефонувати батьку.  

 Проаналізуйте ситуацію з посиланням на норми законодавства. 

 Чи є в діях Яковенка О.М. склад адміністративного правопорушення, якщо так, то визначте його?  

 Чи підлягає Яковенко О.М. адміністративній відповідальності, якщо так, то який вид та міра 

відповідальності можуть бути застосовані до нього? 

 З яких підстав і ким неповнолітні особи можуть бути звільнені від відповідальності? 

 

Ситуація № 2 

     Громадянин Савченко В.К.- учень 11 класу (17 років), під час знаходження його батька в лікарні, 

взяв у нього в кімнаті рушницю з метою показати її друзям. При зустрічі, один з друзів гр. Савченко 

В.К., 18 річний – Шевченко О.Л., попросив у нього на 2 години рушницю. По дорозі додому гр. 

Шевченко О.Л. зустрів дільничний інспектор, який побачив у нього рушницю і запропонував йому 

пройти до районного відділу внутрішніх справ.            

 Чи є в діях Савченка В.К. та Шевченка О.О. склад адміністративного правопорушення, якщо так, 

то визначте його?  

 Визначте склад адміністративного правопорушення. 

 Який вид та міра адміністративної відповідальності мають бути застосовані до правопорушників? 

 Які заходи впливу застосовуються до неповнолітніх? 

 

Ситуація № 3 

      Двоє друзів, 18-річний Власенко О.Н. та 17-річний Дмитренко К.В., в «час- пік» рухались на 

велосипедах по центральній дорозі міста. Але у зв’язку з тим, що вони запізнювались на важливу 

зустріч, вони почали виїзджати на зустрічну полосу, щоб обігнати автомобілі, які стояли в заторі. 

Один із водіїв автомобіля, не побачив велосипедиста гр. Дмитренка К.В., і випадково трапився наїзд 

на нього, в результаті чого Дмитренко К.В. зламав руку і велосипед було пошкоджено. 

 Працівники патрульної служби, які приїхали на місце пригоди, склали протокол про 

адміністративне правопорушення відносно водія автомобіля, 18-річного Власенка О.Н. та 17-річного 

Дмитренка К.В.   

 Визначте правомірність дій працівників патрульної служби  згідно норма законодавства.  

 З якого віку настає адміністративна відповідальність за порушення, визначені умовами задачі? 

 Який вид відповідальності передбачений законодавством за дане правопорушення? 



 Який орган уповноважений розглядати справу, згідно умов ситуації? 

 

Ситуація № 4 

    Працівники патрульної служби з метою перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-2101, що 

рухався по м. Новомосковську. Як виявилось під час перевірки, за кермом автомобіля був 18-річний 

Смірнов К.П., який пояснив працівникам ДАІ, що забув посвідчення водія дома. Батько гр. Смірнова 

К.П., який знаходився в автомобілі підтвердив, що його син нещодавно отримав посвідчення водія і 

показав працівникам патрульної служби ого копію, яка у нього була. Але працівники патрульної 

служби склали протокол про адміністративне правопорушення відносно гр. Смірнова К.П.   

     Проаналізуйте ситуацію:. 
 Чи є в діях Смірнова К.П., склад адміністративного правопорушення, якщо так,  то визначте його? 

 Визначте уповноважений орган, який розглядає дану справу. 

 Який вид та міра адміністративної відповідальності мають бути застосовані до правопорушника? 

 За яких підстав гр. Смірнов К.П. може бути звільнений від адміністративної відповідальності? 

 

Ситуація № 5 

     Під час відпочинку у лісі троє учнів 8 класу знайшли рушницю. Вони оглянули її і виявили, що в 

ній є патрони. Один із учнів раніше бачив, як його батько-мисливець стріляв із рушниці, і 

запропонував друзям один раз зробити вистріл у повітря. Про даний випадок дізнався дільничний 

інспектор і прийшов до школи, запросивши при цьому і батьків учнів.    

Проаналізуйте ситуацію. 
 Чи є  в діях учнів 8 класу  склад адміністративного правопорушення, якщо так,  то визначте його?  

 Який вид та міра адміністративної відповідальності мають бути застосовані до правопорушників? 

 Визначте компетентний орган, який уповноважений здійснювати розгляду даної справи. 

 Чи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності батьки учнів? 

 

Домашнє завдання  

 

 Напередодні Нового року 15-річний Кравченко Н.Д. з однокласником вирішили піти до лісу і 

вирубати невеличку ялинку. Вони вибрали невеличку ялинку і зрубали її. По дорозі з лісу до села  їх 

було затримано працівниками поліції. 

 Працівниками міліції було складно протокол про адміністративне правопорушення у 

відношенні гр. Кравченка Н.Д. 

 Дізнавшись про це, батьки гр. Кравченка Н.Д. звернулись до прокуратури зі скаргою на 

незаконні дії працівників поліції. 

 Чи є  в діях гр. Кравченка Н.Д.  склад адміністративного правопорушення, якщо так,  то визначте 

його?  

 Чи правомірні дії працівників поліції, якщо ні, поясніть чому, з посиланням на норми КУпАП.   

 Який вид  адміністративної відповідальності  передбачено до гр. Кравченка Н.Д.? 

 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно виконати практичну роботу з зошиті для практичних робіт. (додатки заповнити 
власноручно). Відповіді на запитання ситуацій повинні містити посилання на нормативно-правові акти, 

які регулюють відповідні правовідносини. 

2. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко Л.О. 

(sofia73x@gmail.com). Термін виконання роботи – 1 день, після дати проведення заняття 

(день проведення заняття не враховується). 
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