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Тема №1. Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності 

неповнолітніх  

Методичні рекомендації. 

Студент повинен знати загальну характеристику особливостей кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх за КК України, шляхи 

вирішення проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх, які мають 

відставання у психічному розвитку, що не пов’язане з психічним розладом, 

становлення в кримінальному праві України норм, що визначають 

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх в контексті міжнародних 

стандартів поводження з неповнолітніми у сфері кримінального судочинства 

та основних тенденцій ювенальної юстиції. 
 

Теоретичні питання 

1. Загальна характеристика особливостей кримінальної 

відповідальності та звільнення від неї неповнолітніх..  

2. Деякі проблеми осудності неповнолітніх та шляхи їх вирішення за 

КК України. 

3. Становлення в кримінальному праві України норм, що визначають 

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.   



4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в 

контексті міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми у 

сфері кримінального судочинства та основних тенденцій ювенальної 

юстиції. 

 

Практичні питання 

1. Визначте норми Загальної частини КК України, крім розділу ХV, де 

визначено особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

2. Визначте, чи відповідає кримінальне законодавство України, що визначає 

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, міжнародним 

стандартам у цій сфері. 

3. Вирішіть задачу: 

16-річний Василенко на вулиці відкрито заволодів грошима в сумі 200 

гривень Невської. Під час досудового розслідування було встановлено, що 

Василенко на час вчинення злочину два роки перебував на обліку в дитячому 

психоневрологічному диспансері. У справі була призначена судова 

психолого-психіатрична експертиза. Експертизою було встановлено, що під 

час вчинення інкримінованого йому діяння Василенко не страждав на 

психічне захворювання, однак рівень його психічного розвитку не відповідає 

його фізіологічному віку, а відповідає 10-11 рокам. Експертизою було 

встановлено, що причиною суттєвого відставання у фізичному та психічному 

розвитку неповнолітнього Василенка є відсутність протягом тривалого часу 

догляду за ним, опіки, турботи, виховання і навчання з боку його батьків. 

Також було встановлено, що Василенко на час вчинення інкримінованого 

йому суспільно небезпечного діяння через наявне у нього відставання у 

психічному розвитку, що не пов’язане з психічним розладом, не міг у повній 

мірі на час вчинення діяння усвідомлювати свої дії. Справа була направлена 

в суд з обвинувальним висновком. Суд визнав Василенка винним у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України і засудив до покарання у виді 

арешту на строк 30 діб.  

Захисник Василенка в апеляції просив  вирок скасувати і, враховуючи 

рівень розвитку неповнолітнього, закрити справу і застосувати до нього 

примусові заходи виховного характеру, оскільки він на час вчинення 

суспільно небезпечного діяння не досяг за рівнем свого розвитку віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. 

Чи правильно вирішив суд питання про кримінальну відповідальність 

Василенка? 

Чи підлягатиме задоволенню апеляційна скарга адвоката? 
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Тема №2. Система заходів кримінально-правового впливу на 

неповнолітніх  

Методичні рекомендації. 

Студент повинен знати систему заходів кримінально-правового впливу, 

що застосовуються до неповнолітніх; правову природу примусових заходів 

виховного характеру, особливості застосування до неповнолітніх окремих 

видів примусових заходів виховного характеру, підстави та правові наслідки 

скасування примусових заходів виховного характеру; підстави, умови  

дострокового звільнення від такого примусового заходу виховного характеру 

як направлення у спеціальну навчально-виховну установу для дітей і 

підлітків. Також студент повинен знати систему покарань, що 

застосовуються до неповнолітніх, особливості застосування до неповнолітніх 

окремих видів покарань; особливості призначення неповнолітнім покарання, 

зокрема, обставини, що враховуються при призначенні неповнолітнім 

покарання, особливості призначення неповнолітньому покарання за сукупністю 

злочинів і за сукупністю вироків. 



Теоретичні питання 

1. Правова природа примусових заходів виховного характеру.  

2. Система примусових заходів виховного характеру.  

3. Види примусових заходів виховного характеру та особливості їх 

застосування.  

4. Скасування примусових заходів виховного характеру та дострокове 

звільнення неповнолітніх від примусових заходів виховного характеру.  

5. Правові наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до нього 

примусових заходів виховного характеру.  

6. Особливості системи покарань, що можуть бути застосовані до 

неповнолітніх та перспективи її розвитку.  

7. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх.  

8. Особливості призначення неповнолітнім покарання.  

8.1. Врахування умов життя та виховання при призначенні 

неповнолітнім покарання.  

8.2. Врахування особливостей особи неповнолітнього при 

призначенні покарання.  

8.3. Особливості врахування обставин, які пом’якшують та які 

обтяжують покарання неповнолітньому.  

8.4. Особливості призначення неповнолітньому покарання за сукупністю 

злочинів і за сукупністю вироків. 

 

Практичні питання 

1. Які з примусових заходів виховного характеру є строковими, на 

який строк вони застосовуються; застосування якого (яких) з них, 

крім КК України, визначено в інших нормативно-правових актах.  

2. Порівняйте особливості застосування окремих видів покарань, що 

визначені у ст. 98 КК України, до неповнолітніх, визнаних винними 

у вчиненні злочину, та їх застосування до повнолітніх осіб. 

3. Вирішіть задачі: 

а) Олексій, 7 жовтня 1994 року народження, 10 грудня 2010 року 

вчинив злочин, передбачений ст. 297 КК України, зокрема, наругу над 

могилою, викрадення предметів, що знаходилися в місці поховання. Під час 

розгляду справи суд встановив, що Олексій ріс у неповній сім’ї без батька, 

мати ніде не працювала, зловживала спиртними напоями. Зважаючи на те, 

що Олексій раніше не судимий, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю 

злочину, суд виніс постанову про звільнення Олексія від кримінальної 

відповідальності на підставі ч.1 ст. 97 КК України із застосуванням до нього 

примусового заходу виховного характеру у виді передачі під нагляд матері 

строком на два роки. 

Чи правильно вирішив справу суд? 

б) Роберт (17 років) був визнаний судом винним у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України. Суд встановив, що злочин Роберт 

вчинив вперше, свою вину у вчиненні злочину визнав, щиро розкаявся у 



вчиненому, за місцем проживання та навчання характеризується позитивно. 

Суд постановив вирок, яким призначив підсудному покарання у виді 

позбавлення волі строком на два роки, і звільнив Роберта від відбування 

покарання з випробуванням. 

Чи правильно суд призначив Робертові покарання? 

Які особливості призначення неповнолітнім покарання у виді 

позбавлення волі? 
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Тема 3. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності  

 



Методичні рекомендації. 

Студент повинен знати поняття звільнення від кримінальної 

відповідальності, види звільнення від кримінальної відповідальності та 

особливості їх застосування до неповнолітніх; підставу звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру; співвідношення підстави звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності з застосуванням 

примусових заходів виховного характеру, з підставами інших видів 

звільнення від кримінальної відповідальності; особливості звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків 

давності.  

Теоретичні питання 

1. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності та їх 

застосування щодо неповнолітніх.  

2. Підстави і умови звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру.  

3. Співвідношення підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного 

характеру, з підставами інших видів звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

4. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності.  

Практичні питання 

1. Який сучасний стан проблеми звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності? 

2. Вирішіть задачу: 

16-річний Бурий засуджений вироком суду від 10 березня 2006 р. за ч. 1 ст. 185 

КК України до покарання у виді штрафу. Після сплати штрафу він 1 травня 

2006 р. вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 135 КК України. Під час судового 

розгляду справи було встановлено, що Бурий навчається в технікумі, 

позитивно характеризується за місцем навчання, проживання. Свою вину у 

вчиненні злочину Бурий визнав повністю, у вчиненому розкаявся. Законний 

представник потерпілої від злочину наполягала на притягненні його до 

кримінальної відповідальності. 

Чи є підстави для звільнення Бурого від кримінальної відповідальності? 
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Тема №4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його 

відбування 

 

Методичні рекомендації. 

Студент повинен знати юридичну природу звільнення від покарання та 

його відбування, підстави та передумови звільнення від покарання з 

застосуванням примусових заходів виховного характеру; особливості 

звільнення неповнолітнього від покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності; підстави звільнення неповнолітнього від покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності, обчислення строків давності за КК України; 

особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з 

випробуванням; особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх 

від відбування покарання. 

Теоретичні питання 

1. Загальні положення про звільнення неповнолітніх від покарання 

та його відбування. 

2. Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру.  

3. Звільнення неповнолітнього від покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності.  

4. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування 

призначеного покарання з випробуванням.  

5. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання 

у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.  

6. Особливості умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці.  

 

Практичні питання 



1. Сучасний стан проблеми звільнення неповнолітніх від покарання 

та його відбування.  

2. Вирішіть задачі: 

а) Максим (15 років) вчинив крадіжку з підвалу Попова і виніс речей на 

суму 1500 грн. Під час досудового слідства Максим свою вину визнав 

повністю, вибачився перед потерпілим, активно допомагав слідству. 

Захисник неповнолітнього просив звільнити підсудного від покарання 

із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру, 

мотивувавши це тим, що Максим позитивно характеризується за місцем 

навчання, крім того Максим поєднує навчання із роботою, що свідчить про 

можливість його виправлення без застосування покарання. 

Чи може суд прийняти рішення про звільнення Максима від покарання із 

застосуванням до них примусових заходів виховного характеру? 

 

б) Раков (17 років) 17 вересня 2001 р. був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК 

України до чотирьох років позбавлення волі. Враховуючи позитивні 

характеристики, які свідчили про те, що Раков своєю сумлінною поведінкою та 

ставленням до праці та навчання довів своє виправлення, 4 травня 2003 р. суд 

застосував до нього умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Чи законним є рішення суду?  
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Тема № 5. Особливості припинення судимості у неповнолітніх 

Методичні рекомендації. 

Студент повинен знати умови погашення судимості щодо осіб, які 

вчинили злочини в неповнолітньому віці; строки погашення судимості щодо 

осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці, порядок їх обчислення; 

особливості дострокового зняття судимості з особи за злочин, вчинений нею 

у віці до вісімнадцяти років.  

Теоретичні питання 

1. Умови погашення судимості щодо осіб, які вчинили злочини в 

неповнолітньому віці.  

2. Строки погашення судимості щодо осіб, які вчинили злочини в 

неповнолітньому віці, порядок їх обчислення. 

3. Умови дострокового зняття судимості з особи за злочин, вчинений 

нею у віці до вісімнадцяти років.  

 

Практичні питання 

1. Вирішіть задачу: 

Марат (16 років) 17 вересня 2001 р. був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК 

України до чотирьох років позбавлення волі. Враховуючи позитивні 

характеристики, які свідчили про те, що Марат своєю сумлінною поведінкою та 

ставленням до праці та навчання довів своє виправлення, 4 травня 2004 р. суд 

застосував до нього умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

5 квітня 2005 р. Марат звернувся до суду з проханням достроково зняти з 

нього судимість. 

Чи може суд достроково зняти з Марата судимість? 
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