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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день проблема відповідальності неповнолітніх є 
актуальної. Це пов’язано з тим що в Україні низький соціальний рівень життя 
і все більше і більше неповнолітніх виходить з під  контроля батьків. 
Неповнолітні прагнуть спробувати щось нове відчути на собі нові враження 
чи викликати хвилю адреналіну, після чого вони як правило і вчиняють 
кримінальні правопорушення не думаючи про наслідки. 

Проблеми кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання 
неповнолітніх є завжди цікавим питанням в кримінальному праві. Відомо, що 
пенітенціарні установи та практика державного примусу не можуть бути 
визнані оптимальними засобами виховання неповнолітніх. Поряд з цим 
якнайменш 5000 неповнолітніх осіб щороку в Україні засуджується за різні 
злочини. 

Хто ж такі неповнолітні? Та які особливості їх відповідальності? 
Неповнолітня особа– це особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років[1]. 
Питання притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх, 

звільнення їх від відповідальності та покарання протягом останніх років 
досліджували й вивчали такі вчені, як: Н. Л. Березовська, Ю. В. Баулін, В. М. 
Бородін, В. М. Бурдін, І. П. Васильківська, В. О. Глушкова, Т. О. Гончар, Л. 
С. Дубчак, Я. М. Квітка, С. Г. Киренко, А. О. Клевцов, Н. Я. Ковтун, Н. М. 
Крестовська, Н. А. Орловська, О. О.Северин, Т. М. Приходько, В. Я. Тацій та 
ін.. [2]. 

Слід зазначити, що стаття 98 КК України регулює питання 
відповідальності неповнолітніх. До неповнолітніх визнаних винними у 
вчиненні злочину судом можуть бути застосовані такі основні види 
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покараньштрафгромадські роботи виправні роботи арештпозбавлення волі на 
певний строк. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові 
покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю[3]. 

Існує так званий виняток стосовно ч. 1 ст. 97 КК України: 
«Неповнолітнього, який уперше вчинив злочин невеликої тяжкості або 
необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від 
кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без 
застосування покарання». У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього 
примусові заходи виховного характеру, передбачені ч. 2 ст. 105 КК. Пленум 
Верховного Суду України у Постанові від 15 травня 2006 року № 2 «Про 
практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 
виховного характеру»[4]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України єдиною та достатньою підставою 
кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом 
України. У доктрині кримінального права загальновизнаним є поділ складу 
злочину на чотири елементи: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 
суб’єктивну сторону. Відсутність одного із цих елементів або однієї з 
обов’язкових ознак цих елементів виключає можливість притягнення особи 
до кримінальної відповідальності[5]. 

На наш погляд, позиція законодавця, який установив спеціальний 
(знижений) вік, з якого настає кримінальна відповідальність з 14 років, є 
досить обґрунтованою, оскільки неповнолітні віком 11–13 років не здатні 
прогнозувати суспільний характер своїх учинків саме за рівнем свого 
психофізичного розвитку[6].  

Таким чином, слід погодитись, що кримінальне законодавство, яке 
регламентує особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, 
потребує подальшого вдосконалення та доопрацювання. Установлюючи ці 
особливості, законодавець передбачив, що норми кримінального закону 
повинні сприяти врахуванню вікових, соціально-психологічних, психофізичних 
та інших особливостей розвитку неповнолітніх, які вчинили злочин[7].  

Підводячи підсумок вище сказаного слід звернути увагу на те, що не 
повнолітнім є особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Труднощі 
в подоланні злочинності серед неповнолітніх зумовлена віковими соціально-
психологічними рисами. Передусім під час удосконалення норм 
кримінального права має бути враховано такі характеристики: незрілість 
мислення; достатність соціального досвіду; нестабільність психіки; 
підвищена емоційність; підвищена навіюваність і самонавіюваність; 
схильність до фантазій. 
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ПРОГРАМУВАННЯ ПРОТИДІЇ МОЛОДІЖНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В 

КАНАДІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
(НА ПРИКЛАДІ М. ТОРОНТО) 

 
Сьогодні серед багатьох країн світу за рівнем злочинності Канада 

залишається найбільш безпечною країною. Такий стан речей є результатом 
виваженої політики уряду Канади щодо організації протидії злочинності, яка 
вже тривалий час здійснюється спільно правоохоронними суб’єктами і 
громадськістю  починаючи з 1993 року, в межах Національної стратегії 
попередження злочинності (National Crime Prevention Strategy – NCPS). 
Також одним з пріоритетних векторів такої роботи у напрямку створення 
безпечних умов розвитку для канадців та зниження рівня злочинності є 
спрямування зусиль на ранню профілактику та роботу з групами ризику, і в-
першу чергу, в молодіжному середовищі, на всіх рівнях (F/P/T – 
федеральний рівень / провінція / локальний (громада / община)). Саме групи 
ризику молодіжного середовища є криміногенним ресурсом (резервом) для 
злочинності в майбутньому.  


