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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ДО НЕПОВНОЛІТНІХ  

 

Прокопенко К. В., студентка гр. Ю-61 ННІ права, СумДУ 

 

На сьогоднішній день в Україні важливим інститутом 

адміністративного права є інститут адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, оскільки правопорушення серед них є доволі 

актуальною темою сучасних правових досліджень. Крім того, слід 

відмітити, що статистичні дані адміністративних правопорушень 

серед неповнолітніх говорять про дуже невтішну динаміку 

підвищення показників таких правопорушень. 

На поведінку цієї категорії осіб впливають конкретні фактори, 

зокрема такі як: низький рівень життя, безробіття, економічні 

проблеми у сім`ї. Дуже часто зазначені проблеми відображаються на 

поведінці неповнолітньої особи негативним чином. Зазначене, в свою 

чергу, підштовхує неповнолітнього до адміністративних 

правопорушень.  

Обираючи заходи впливу, які відіграють найважливішу роль у 

попередженні правопорушень серед неповнолітніх, варто звертати 

увагу на психіку неповнолітньої особи, її соціальний статус та стан у 

якому вона знаходиться, тобто бути гуманним [1]. 

Враховуючи, що до правопорушників, які не досягли 18 років не 

застосовується такі стягнення, які здебільшого застосовуються до 

повнолітніх осіб, тому до них доцільно застосовувати методи впливу, 

які мають на меті виховний характер. Звідси виходить, що 

законодавство у сфері адміністративної відповідальності 

неповнолітніх має виховувати неповнолітнього правопорушника і 

застерігати його від подальшого вчинення адміністративних 

правопорушень переважно психологічними заходами впливу [2]. 

У відповідності до статей 13 та 24-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення до неповнолітніх правопорушників 

(від 16 до 18 років) за вчинення адміністративних правопорушень 

застосовують наступні заходи впливу: 1) зобов’язання публічно або в 

іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 2) застереження; 

3) догана або сувора догана; 4) передача неповнолітнього під нагляд 
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батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному 

або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам 

на їх прохання [3]. 

З вищенаведеного можна виокремити особливості заходів 

адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх: 

1) застосовуються на основі норм адміністративного права та є 

заходами державного примусу, що робить їх подібними до 

адміністративних стягнень.  

2) у ст. 24-1 КУпАП визначено правопорушення, за які 

застосовуються заходи впливу до неповнолітніх на загальних 

підставах. Наприклад, ст. 173 про дрібне хуліганство, а також 

визначено інші, передбачені Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, випадки притягнення неповнолітнього порушника 

до відповідальності на загальних умовах [3];  

3) коли визначається міра покарання за вчинений проступок, яка 

має застосуватися до неповнолітнього, то пом’якшуючою обставиною 

буде вважатися вік порушника; 

4) можуть застосовуватися адміністративно-примусові заходи 

також до батьків у разі неналежного виховання своїх дітей. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що, цільова спрямованість 

заходів адміністративного впливу, що застосовується до 

неповнолітніх полягає, насамперед, у вихованні неповнолітнього, та 

формуванні у нього правомірної моделі поведінки через психічний 

вплив.  
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