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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, (далі – ІКТ), перехід на нову, цифрову модель взаємодії суб’єктів 

публічної адміністрації з громадянами та юридичними особами зумовив 

виникнення для держави нових завдань, виконання яких насамперед 

спрямовано на побудову інноваційного, конкурентоздатного інформаційного 

суспільства, в якому інформація виступає основним продуктом суспільної 

діяльності. 

Зростаюча роль держави в інформаційному суспільстві передбачає 

встановлення для суб’єктів публічної адміністрації нових, до останнього 

часу не передбачених у нормах Конституції та законів України обов’язків 

перед громадянами, юридичними особами – учасниками публічно-правових 

інформаційних відносин. Їх зміст значною мірою визначається характером 

міжнародних зобов’язань, прийнятих Україною у зв’язку з ратифікацією 

Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-

членами, з іншої сторони, і спрямований на створення сприятливих 

правових, організаційних умов для набуття і реалізації суб’єктивних 

публічних інформаційних прав, здійснення інформаційної діяльності на 

засадах ринкової конкуренції, стимулювання процесів інформатизації усіх 

суспільно-політичних процесів, державної підтримки виробництва 

стратегічних видів інноваційної продукції, забезпечення публічного 

інформаційного правопорядку та інформаційної безпеки по всій території 

України. 

Водночас недостатня правова регламентація підстав та процедур 

притягнення суб’єктів публічної адміністрації до адміністративної 

відповідальності за інформаційні правопорушення, відсутність чітких 

легальних критеріїв деліктолізації протиправних діянь, що вчиняються 

учасниками публічно-правових інформаційних відносин, поряд із відсутністю 

спеціальних засобів запобігання вчиненню адміністративних інформаційних 

правопорушень (далі – АІП) негативно позначилися на загальному стані 

правового забезпечення публічного інформаційного правопорядку в Україні, 

призвели до непоодиноких випадків безпідставного втручання контролюючих 

органів у діяльність виробників програмної продукції, суб’єктів надання 

інформаційно-телекомунікаційних послуг. 

В Україні триває дискусія щодо необхідності формування окремої 

юридичної науки, здатної своїм предметом охопити дослідження відповідної 

проблематики, перспектив виділення в межах науки адміністративної 

деліктології окремого наукового напряму – адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері (далі – ІС). Порушена дискусія ускладнюється спробою 

окремих дослідників сформувати на основі наукових розробок 

адміністративної деліктології самостійну юридичну науку – інформаційну 
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деліктологію, предмет якої ототожнюється з проблематикою запобігання АІП, 

засобів протидії цим деліктам. 

Наявність у правовій доктрині України окреслених наукових течій 

негативно позначається на діяльності із запобігання вчиненню АІП, веде до 

наукового обґрунтування можливості поширення загального понятійного 

апарату адміністративної деліктології на всі види інформаційних деліктів, 

засоби охорони і захисту різних категорій інформаційних прав особи. 

Викладене вище зумовлює необхідність проведення комплексного 

наукового дослідження теоретичних проблем формування адміністративної 

деліктології в ІС як окремого напряму деліктологічних досліджень, 

структурної частини науки адміністративної деліктології, вироблення на цій 

основі доктринальної моделі державної адміністративно-деліктної політики у 

значенні невід’ємної складової загального механізму правового забезпечення 

розвитку ІС України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі адміністративного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до 

таких бюджетних тем: «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 (номер державної 

реєстрації 0111U008337); «Теорія та практика адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01, що діє з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 

2018 р. 

Тему дисертаційної роботи було затверджено рішенням Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, протокол № 3 від 26 листопада 2012 року та уточнено рішенням 

Вченої Ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка протокол № 3 від 23 жовтня 2017 року. 

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог 

Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., (далі – 

КУпАП), Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. 2657-ХІІ в 

редакції Закону України від 13.01.2011 р., «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 р. 

№ 537-V, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, 

пунктів 3, 4 розділу «Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод 

людини», пунктів 2, 8, 14, 15 розділу «Проблеми формування національної 

правової системи України та її адаптація до європейського права», пунктів 3, 8, 

10 розділу «Правове забезпечення державного будівництва та розвитку 

політичної системи», пунктів 1, 5, 8 розділу «Правове забезпечення 

інформаційної сфери України» Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 роки, закріплених у Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб 

на основі вивчення та систематизації наявних в ІС доктринальних підходів, 
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аналізу чинного законодавства України і міжнародно-правових актів, 

матеріалів судової практики, наукових праць вчених-правників сформувати 

теоретичну модель адміністративної деліктології в ІС, виробити на цій основі 

засади механізму правового забезпечення розвитку ІС України засобами 

державної адміністративно-деліктної політики. 

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі дослідницькі 

завдання: 

– проаналізувати концептуальні підходи до розуміння змісту 

адміністративної деліктології в ІС, виробити доктринальне визначення цього 

поняття; 

– визначити та надати наукове обґрунтування передумов становлення 

адміністративної деліктології в ІС як окремого напряму деліктологічних 

досліджень проблематики запобігання АІП; 

– виробити систему адміністративної деліктології в ІС; 

– обґрунтувати на основі додаткової наукової аргументації необхідність 

формування інформаційної деліктології як самостійної юридичної науки, 

предмет дослідження якої охоплює проблематику запобігання усім видам 

інформаційних правопорушень, за винятком інформаційних злочинів; 

– обґрунтувати з доктринальних та правозастосовчих позицій 

необхідність адміністративно-правової охорони ІС України від протиправних 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, інших учасників 

публічно-правових відносин, які надають публічні інформаційно-

телекомунікаційні послуги; 

– сформулювати науково обґрунтоване визначення поняття 

адміністративного інформаційного правопорушення, виявити правову природу, 

зміст цього поняття; 

– виокремити деліктологічну складову загального механізму правового 

забезпечення розвитку ІС України, сформулювати концептуальну модель 

відповідного напряму державно-владної діяльності; 

– визначити та проаналізувати основні напрями державної 

адміністративно-деліктної політики в ІС; 

– виявити особливості складів окремих видів АІП: у сфері доступу до 

публічної інформації, медіа-сфері, в галузі телекомунікацій та 

інформатизації; 

– дослідити особливості функціонування та обґрунтувати необхідність 

запровадження інституту державного уповноваженого з питань інформації як 

механізму державного контролю за дотриманням інформаційних прав особи у 

публічно-правових відносинах; 

– виявити проблемні аспекти юридичної відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації за вчинення АІП, сформувати на цій основі науково 

обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення правових підстав, процедур та 

форм реалізації такої відповідальності; 

– сформулювати конкретні теоретичні та практичні висновки, які містять 

пропозиції щодо удосконалення норм чинного в Україні адміністративно-
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деліктного законодавства, дія яких поширюється на публічно-правові 

відносини. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку зі здійсненням діяльності щодо запобігання вчиненню 

АІП, застосуванням засобів адміністративно-правової охорони та захисту 

соціальних цінностей, які існують в ІС України. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

загальних та спеціальних методів наукового пізнання, законів і принципів 

діалектики, об’єктивні закономірності розвитку ІС України. 

Застосування діалектичного методу під час проведення дисертаційного 

дослідження дало змогу виявити загальні властивості понять, що становлять 

теоретичну основу цієї роботи: «адміністративне правопорушення», 

«адміністративна відповідальність», «адміністративна деліктологія», 

«адміністративно-правовий захист», «адміністративно-правова охорона», 

«запобігання вчиненню адміністративних правопорушень», «інформація», 

«ІС», «предмет науки адміністративної деліктології», «система науки 

адміністративної деліктології», визначити базові закономірності перетікання 

інформаційно-правових конфліктів в АІП та адміністративну інформаційну 

деліктність у цілому (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1). За допомогою методу 

аналізу та синтезу виокремлені загальні та спеціальні передумови для 

формування адміністративної деліктології в ІС в окремий напрям 

деліктологічних досліджень, проаналізовані концептуальні підходи щодо місця 

цієї юридичної науки серед юридичних наук, які досліджують проблематику 

правового забезпечення розвитку ІС України (підрозділи 1.3, 1.4). Дослідження 

проблематики розвитку ІС в Україні, історичних аспектів формування сучасної 

концепції поняття «АІП», виявлення причин вчинення нових та виникнення 

стійкої тенденції до зниження кількості традиційних правопорушень цього 

виду стало можливим завдяки застосуванню історичного методу наукового 

пізнання (підрозділи 2.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1). Застосування формально-логічного 

та системно-структурного методів наукового пізнання дало змогу визначити 

особливості складів окремих видів АІП, виробити на цій основі систему 

правових засобів запобігання цим деліктам, забезпечення адміністративно-

правової охорони і захисту соціальних цінностей, що функціонують в ІС 

(підрозділи 2.2–2.4, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2). Порівняльно-

правовий метод був застосований для дослідження норм адміністративно-

деліктного та інформаційного законодавства зарубіжних країн, практики 

Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) в частині адміністративно-

правової охорони та захисту інформаційних прав і свобод особи, організації 

державного контролю за додержанням норм інформаційного законодавства, що 

дозволило виокремити найбільш ефективні засоби запобігання АІП, виробити 

конкретні рекомендації з удосконалення діяльності окремих суб’єктів 

державної адміністративно-деліктної політики в ІС, зокрема Уповноваженого 
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Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений ВРУ з прав 

людини), Національної комісії України, що здійснює державне регулювання в 

галузі зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення (далі – Нацрада України з питань 

телебачення і радіомовлення) тощо. Застосований для виявлення показників 

розвитку адміністративної інформаційної деліктності статистичний метод 

дозволив з’ясувати тенденцію до кількісних та якісних змін у структурі 

предмета адміністративної деліктології в ІС, розкрити соціально-юридичні 

зв’язки причин та умов, які сприяють виникненню інформаційно-правових 

конфліктів в ІС, із сучасним підходом до правового регулювання публічно-

правових інформаційних відносин. 

Теоретична основа дослідження. Сформульовані в роботі висновки та 

пропозиції ґрунтуються на досягненнях науки теорії права і держави, 

адміністративно-деліктного та інформаційного права, адміністративної 

деліктології. Автор у проведеному дослідженні спирався на праці таких 

вчених-правників: А.В. Авер’янова, О. Б. Агапова, О. Ф. Андрійко, 

І. В. Арістової, О. А. Баранова, Д. М. Бахраха, І. Л. Бачіло, В. В. Бєлєвцевої, 

К. І. Бєлякова, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, А. М. Благодарного, 

К. Л. Бугайчука, Ю. П. Бурило, Ю. В. Ващенко, К. Ю. Галинської, 

В. М. Гаращука, Є. С. Герасименка, І. С. Гриценка, Т. О. Гуржия, 

А. М. Дерюги, П. В. Діхтієвського, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, 

Н. М. Ковальової, Л. В. Коваля, А. О. Кодинця, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кохановської, О. В. Кузьменко, 

Р. О. Куйбіди, О. О. Леонідової, В. А. Ліпкана, Д. М. Лук’янця, 

Ю. Є. Максименко, С. О. Масьондза, П. Є. Матвієнко, К. С. Маштака, 

Р. С. Мельника, Т. Менделя, Р. В. Миронюка, М. П. Мишляєва, В. Я. Настюка, 

М. І Нікуліна, В. І. Олефіра, О. П. Орлюк, С. В. Петрова, В. Г. Пилипчука, 

О. В. Полушкіна, С. М. Правдюка, Д. Б. Савчішкіна, М. І. Смоковича, 

О. В. Стоїцького, А. В. Стрельнікова, Е. В. Талапіної, О. В. Чуприни та інших. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять норми 

Конституції та законів України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади, (далі – ЦОВВ), положення 

міжнародних конвенцій і угод, ратифікованих Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дисертаційної роботи складають матеріали судової 

практики у справах про АІП щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації, акти правозастосування Уповноваженого 

ВРУ з прав людини у справах про захист інформаційних прав і свобод особи, 

рішення ЄСПЛ про застосування положень ст. 8 та 10 Європейської Конвенції 

про захист прав людини і основних свобод, а також індивідуальні 

адміністративні акти ЦОВВ, ухвалені за результатами юрисдикційного 

провадження у справах про порушення норм інформаційного законодавства. 

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є першим в Україні 

комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем формування 

адміністративної деліктології в ІС, в якому з використанням сучасних методів 
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наукового пізнання, врахуванням здобутків юридичної науки сформульовано 

теоретико-правові засади становлення окремого напряму наукових досліджень 

проблематики запобігання АІП, розроблено його систему, з’ясовано 

функціональні і методологічні зв’язки з іншими юридичними науками, 

предмет вивчення яких охоплює різні аспекти правового забезпечення 

функціонування ІС. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких 

положеннях, які виносяться на захист: 

уперше: 

– доведено необхідність забезпечення адміністративно-правової охорони 

ІС як комплексного, інтегрованого об’єкта, в межах якого здійснюється 

інформаційна діяльність, спрямована на задоволення публічних інформаційних 

інтересів та потреб, шляхом виробництва соціально-важливої інформаційної 

продукції, надання доступу до соціальних цінностей, доступ до яких 

забезпечує реалізацію учасниками публічно-правових відносин свого 

адміністративно-правового статусу; 

– запропоновано визначення адміністративної деліктології в ІС як 

системи наукових знань про адміністративну інформаційну деліктність, її 

природу, стан, динаміку розвитку на конкретній території за окремо взятий 

проміжок часу, причини та умови, які сприяють її розвитку, особу порушника 

правових заборон в ІС, а також методику і засоби профілактики цього 

антисоціального правового явища, які утворюють окремий напрям 

адміністративної деліктології, а також є основою для адміністративно-

юрисдикційної діяльності в галузі протидії АІП; 

– розроблено концептуальну модель системи науки адміністративної 

деліктології в межах ІС. До складу компонентів, які охоплюються загальною 

частиною адміністративної деліктології в ІС, пропонується включити поняття, 

предмет, об’єкт, принципи та методи адміністративної деліктології загалом; 

загальні заходи і засоби виявлення та профілактики адміністративних деліктів; 

загальні правила провадження у справах про адміністративні правопорушення 

та накладення адміністративних стягнень. Особливу частину адміністративної 

деліктології в ІС, відповідно, утворюють теорії запобігання АІП; поняття, 

склад, види та засоби запобігання цим деліктам; адміністративна інформаційна 

деліктність, її причинно-наслідковий комплекс; особа – правопорушник 

правових заборон, чинних в ІС, та його соціально-правова характеристика; 

адміністративно-правові засоби, процедури охорони та захисту соціальних 

цінностей, які існують в ІС; принципи, засоби та напрями державної 

адміністративно-деліктної політики в ІС, стратегія її реалізації; 

– обґрунтовано необхідність перегляду поняття «спеціальний суб’єкт 

АІП» шляхом перенесення його ознак на громадян та юридичних осіб, на яких 

законом покладається виконання лише окремих обов’язків в ІС. Натомість 

традиційні ознаки суб’єктів АІП, визнані правовою доктриною та практикою 

спеціальними, на думку дисертанта, повинні розглядатися у значенні загальних 

властивостей учасників публічно-правових інформаційних відносин, 
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протиправні діяння яких підпадають під диспозицію адміністративно-

деліктних норм; 

– виокремлено та концептуально розроблено деліктологічну складову 

механізму правового забезпечення розвитку ІС України, в основу якого 

покладено державну адміністративно-деліктну політику як виражену в 

передбачених законодавством України правових формах діяльність держави 

щодо нормативного встановлення ознак складів АІП, формування та реалізації 

комплексу організаційно-правових засобів профілактики адміністративної 

інформаційної деліктності, вироблення стратегії усунення причин та умов, які 

сприяють її розвитку, забезпечення охорони інформаційних прав особи у 

відносинах із публічною адміністрацією, недопущення поширення загроз для 

національної інформаційної безпеки; 

– доведено, що структуру предмета державної адміністративно-деліктної 

політики в ІС поряд з адміністративною інформаційною деліктністю 

становлять також соціальні цінності, на охорону яких спрямована дія засобів 

адміністративного примусу: суб’єктивні публічні інформаційні права особи, 

правові режими інформації, встановлені актами національного законодавства, 

публічна інформаційна інфраструктура та публічний інформаційний 

правопорядок; 

– вироблено систему адміністративних стягнень, які підлягають 

застосуванню до суб’єктів публічної адміністрації за вчинення АІП. До 

системи таких стягнень запропоновано включити: визнання протиправними 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації – учасників 

публічно-правових інформаційних відносин, скасування повністю або в 

окремій частині протиправних підзаконних нормативно-правових актів, 

відшкодування майнової чи моральної (немайнової) шкоди; 

– запропоновано критерії розмежування сфери адміністративної 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації – розпорядників публічної 

інформації та їх відповідальних осіб, якими насамперед пропонується визнати 

зміст компетенції вказаних учасників публічно-правових інформаційних 

відносин та способи її реалізації; 

– на основі системного аналізу змісту адміністративно-деліктних норм, 

дія яких поширюється на юридичних осіб публічного права – розпорядників 

публічної інформації, виокремлено та систематизовано нормативні підстави 

їхньої відповідальності, до яких, зокрема, віднесено: 1) прийняття рішень про 

схвалення нормативно-правових актів або технічних регламентів, які 

встановлюють процедури чи умови, спрямовані на безпідставне обмеження 

права особи на доступ до публічної інформації; 2) невиконання суб’єктом 

публічної адміністрації обов’язку щодо утворення спеціального структурного 

підрозділу чи запровадження окремої посади відповідальної особи з питань 

забезпечення доступу до публічної інформації; 3) не оприлюднення або 

оприлюднення в неповному обсязі чи з порушенням встановлених законом 

строків проектів нормативно-правових актів або рішень суб’єкта публічної 

адміністрації, які підлягають громадській, антикорупційній експертизі чи 
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громадському обговоренню; 4) не схвалення або схвалення з порушенням 

встановлених актами законодавства України процедур положення «Про 

обробку та захист персональних даних суб’єктом публічної адміністрації, 

іншим розпорядником персональних даних» за умови, що такий розпорядник 

здійснює обробку персональних даних як виду конфіденційної чи відкритої 

публічної інформації; 

– запропоновано поділ адміністративно-господарських санкцій, які 

застосовуються за вчинення АІП в медіа-сфері на: заходи, що спрямовані на 

зобов’язання порушника усунути допущені ним порушення законодавчих норм 

без обмежень його статутної діяльності; заходи впливу, застосування яких 

тягне за собою тимчасове обмеження чи зупинення діяльності редакції засобу 

масової інформації, (далі – ЗМІ); заходи адміністративного примусу, метою 

застосування яких є тимчасове обмеження обігу медіа-продукції чи надання 

медіа-послуг, та заходи адміністративного примусу, спрямовані на заборону 

діяльності учасника медіа-відносин або припинення його діяльності; 

удосконалено: 

– поняття «ІС», яке з позицій адміністративно-деліктного регулювання 

пропонується визначити як предметно-територіальний, системно-структурний 

та юрисдикційний простір вчинення дій щодо збирання, зберігання, обробки, 

передачі, перетворення та захисту інформації, виробництва інформаційної 

продукції, надання інформаційних послуг, формування інформаційної 

інфраструктури, а також забезпечення інформаційних прав, свобод особи, 

правомірних інтересів учасників інформаційних відносин, публічного 

інформаційного правопорядку та національної інформаційної безпеки України 

в цілому, межі якого визначаються властивостями самої інформації, її 

правовими режимами, а також видами інформаційної діяльності; 

– поняття «АІП», під яким пропонується розуміти протиправне, 

соціально шкідливе, винне діяння (дію чи бездіяльність), вчинене суб’єктом 

публічної адміністрації, його посадовою особою, іншим деліктоздатним 

суб’єктом публічно-правових інформаційних відносин, яке порушує 

інформаційні права особи, суспільний інформаційний правопорядок, 

встановлений актами законодавства України правовий режим інформації, 

інформаційних ресурсів та технологій, посягає на об’єкти права власності в ІС 

чи перешкоджає правомірній інформаційній діяльності, чим створює загрозу 

для національної інформаційної безпеки, і за яке законом встановлено 

адміністративну відповідальність; 

– систему напрямів державної адміністративно-деліктної політики в ІС, 

до яких запропоновано віднести: 1) забезпечення адміністративно-правової 

охорони соціальних цінностей, наявних у відповідній сфері правового 

регулювання; 2) адміністративно-правовий захист соціальних цінностей, 

пов’язаних із задоволенням інформаційних потреб та інтересів учасників 

публічно-правових відносин; 3) запобігання вчиненню АІП; 4) проведення 

адміністративної деліктолізації соціально шкідливих діянь, що вчиняються 

учасниками публічно-правових інформаційних відносин; 



9 

 

– поняття запобігання АІП, під яким пропонується розуміти науково 

обґрунтовану, комплексну та послідовну діяльність уповноважених суб’єктів 

публічної адміністрації та громадських об’єднань, спрямовану на вироблення 

та реалізацію системи організаційно-правових заходів із виявлення й усунення 

причин та умов, що сприяють вчиненню АІП, формування ефективної системи 

суб’єктів профілактичної діяльності, а також вироблення методичних 

рекомендацій з удосконалення механізму здійснення такої діяльності; 

– напрями проведення адміністративної деліктолізації протиправних 

діянь учасників публічно-правових інформаційних відносин, які включають, 

зокрема: по-перше, необхідність визнання ознак протиправності та соціальної 

шкідливості основними критеріями для адміністративної деліктолізації 

конкретної поведінки учасників публічно-правових інформаційних відносин; 

по-друге, проведення уніфікації базових розрахункових одиниць розмірів 

штрафів за АІП; по-третє, виключення з категорії АІП деліктів, які є приватно-

правовими чи кримінально-правовими за своєю суттю; по-четверте, 

виключення із системи стягнень, які підлягають застосуванню за АІП, тих, які 

не є управлінськими за змістом, зокрема: конфіскації майна, виправних робіт, 

оплатного вилучення речей, що стали безпосереднім предметом чи знаряддям 

вчинення адміністративного делікту, адміністративного арешту тощо; 

– поняття «адміністративно-запобіжних засобів в ІС», які запропоновано 

визначити як систему передбачених актами законодавства України засобів 

адміністративного примусу, що застосовуються до учасників публічно-

правових інформаційних відносин з метою недопущення вчинення ними АІП 

до моменту настання факту протиправної поведінки і проявляються через 

настання для осіб, до яких застосовані ці засоби, тимчасових обмежень 

майнового, особистого чи організаційного характеру, не пов’язаних з 

адміністративним покаранням. На підставі вказаного визначення до системи 

засобів адміністративного припинення в ІС запропоновано включити: 

1) перевірку відомостей, що подаються для внесення до Зводу державної 

таємниці, щодо відповідності критеріям, встановленим Законом України «Про 

державну таємницю»; 2) перевірку Уповноваженим ВРУ з прав людини, 

посадовими особами Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини 

діяльності володільців баз персональних даних у частині додержання 

законодавства про захист персональних даних, виконання правил обробки 

інформації про фізичну особу у відповідних базах даних; 3) огляд 

матеріальних носіїв інформації, що перетинають митний кордон України, щодо 

відповідності відображеної на них інформації вимогам законодавства України 

про інформацію, про авторське право і суміжні права, про кінематографію, про 

захист суспільної моралі тощо; 4) тимчасове відсторонення посадової чи 

службової особи суб’єкта публічної адміністрації, іншого суб’єкта надання 

публічних інформаційно-телекомунікаційних послуг від виконання обов’язків, 

що передбачають доступ або допуск до державної таємниці; 5) тимчасове 

зупинення акредитації журналіста суб’єктом, який здійснив таку акредитацію 

для виконання журналістом його професійних обов’язків; 
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– визначення поняття «АІП у галузі телекомунікацій та інформатизації» 

як протиправного, винного діяння (дій чи бездіяльності), вчиненого суб’єктом 

відповідних публічно-правових інформаційних відносин, що порушує 

встановлені актами законодавства України правила надання та отримання 

телекомунікаційних послуг, порядок використання систем «хмарних» 

обчислень, ліцензійні умови провадження відповідних видів суспільної 

діяльності, посягає на права, інтереси чи безпеку суб’єктів правовідносин у 

галузі телекомунікацій та інформатизації, публічний інформаційний 

правопорядок та інформаційну безпеку, за яке законом встановлено 

адміністративну відповідальність; 

дістали подальшого розвитку положення щодо: 

– концепції об’єкта АІП як конкретних соціальних цінностей, здатних 

задовольнити правомірні інтереси та потреби учасників публічно-правових 

інформаційних відносин, що перебувають під правовою охороною держави і 

за посягання на які законом передбачена адміністративна відповідальність;  

– обґрунтування змістоутворюючого значення завдань адміністративно-

деліктного законодавства, а також офіційно визнаних державою цілей 

адміністративно-деліктного регулювання публічно-правових відносин для 

виокремлення самостійних напрямів державної адміністративно-деліктної 

політики в ІС; 

– необхідності поглиблення на законодавчому та правозастосовчому 

рівнях функціональної спеціалізації засобів запобігання АІП, збільшення в їх 

системі питомої ваги засобів позитивного стимулювання правомірної 

інформаційної діяльності, зокрема: встановлення гарантій, компенсацій та 

пільг для виробників програмної продукції, які у своїй діяльності протягом 

звітного періоду (року) уникають вчинення АІП; 

– безпосереднього зв’язку конфліктного провадження з діяльністю суду 

із забезпечення адміністративно-правової охорони соціальних цінностей, які 

функціонують в ІС, їх правовим захистом (відновленням), а також 

профілактикою адміністративної інформаційної деліктності через реалізацію 

заходів судового контролю за діяльністю публічної адміністрації. Іншими 

словами, діяльність суду як суб’єкта адміністративно-деліктної політики в ІС 

проникає в механізм реалізації останньої; 

– необхідності запровадження інституту державного уповноваженого з 

питань інформації як механізму державного контролю за додержанням 

інформаційних прав особи у публічно-правових відносинах. Запропоновано 

наділити державного уповноваженого з питань інформації спеціальними 

контрольно-наглядовими повноваженнями, зокрема: призначати перевірки 

діяльності розпорядників публічної інформації та баз персональних даних як із 

власної ініціативи, так і за скаргами громадян і юридичних осіб; надавати 

розпорядникам публічної інформації обов’язкові приписи про усунення 

виявлених порушень законодавства про доступ до публічної інформації; 

складати протоколи про порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації, а також спрямовувати необхідні матеріали до суду для розгляду 
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відповідних справ та призначення адміністративного покарання; здійснювати 

державний моніторинг стану додержання законодавства про доступ до 

публічної інформації, здійснювати заходи з підвищення інформаційної 

грамотності запитувачів та відповідальних посадових осіб розпорядників 

публічної інформації; 

– запропоновано окремі зміни до законодавства України, зокрема: нову 

редакцію ст. 148-1, 212-2, 212-3, ч. 3 ст. 212-6, 241-1 КУпАП; ч. 3 ст. 17 Кодексу 

адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV (далі – 

КАСУ); ч. 12 і 13 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 

21.12.1993 № 3759-XII; ст. 19, 19-1, ч. 3 ст. 75 Закону України «Про 

телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV; ст. 17, 23 та 24 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2949-IV, Проект 

Концепції державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній 

сфері. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і 

практичний інтерес і можуть бути використані та застосовуються у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень АІП, 

проблематики юридичної відповідальності за їх вчинення, а також 

проблематики правового забезпечення розвитку ІС України засобами 

державної адміністративно-деліктної політики. Теоретичні висновки 

дисертаційного дослідження використовувалися у науковій діяльності 

Інституту інформатики і права НАПРН України, а саме в рамках таких 

планових дослідницьких тем: «Проблеми юридичної відповідальності за 

правопорушення в інформаційній сфері в умовах формування 

інформаційного суспільства» (№ державної реєстрації 0112U002074) та 

«Теоретико-правові основи формування і розвитку інформаційного 

суспільства» (№ державної реєстрації 0113U00З154), (Акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 09.11.2017 р.);  

– правотворчості – для удосконалення чинних і розробки нових актів 

адміністративного та інформаційного законодавства, дія норм якого 

спрямована на забезпечення публічного інформаційного правопорядку, 

адміністративно-правову охорону інформаційних прав, свобод особи; 

– правозастосуванні – для удосконалення механізму адміністративно-

правового захисту та охорони суб’єктивних публічних прав і свобод особи, 

запобігання вчинення АІП на території України, розгляду окремих категорій 

публічних інформаційних спорів. Сформульовані в дисертаційній роботі 

теоретичні висновки та практичні рекомендації були використані 

Конституційним Судом України при підготовці проекту Ухвали у справі за 

конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) абзацу першого частини десятої статті 

72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. 

№ 3759-XII зі змінами (далі – Закон) щодо конституційної допустимості 

делегування Верховною Радою України повноваження визначати виключно 
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законами України міру відповідальності за правопорушення, зокрема, 

встановлювати розміри адміністративно-господарських штрафів за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, (Довідка про використання 

результатів дисертаційного дослідження від 22.12.2015 р. № 347-18/2990), а 

також Вищим адміністративним судом України (Акт про впровадження 

результатів дисертаційної роботи від 09.11.2017 р. 

– навчальному процесі – для підготовки лекцій, навчальних посібників та 

підручників з дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративне 

процесуальне право», «Інформаційне право» та спецкурсів: 

«Адміністративно-деліктне право», «Адміністративно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки», «Інформаційна деліктологія», «Правовий режим 

інформації з обмеженим доступом», «Захист прав особи в інформаційному 

суспільстві», (Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

науково-освітню діяльність юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 17.11.2017 р., Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчально-

науковий процес ПВНЗ «Університет сучасних знань» реєстр. № 64 від 

13.11.2017 р.). 

Окремі положення дисертації можуть слугувати основою для подальших 

наукових досліджень проблем адміністративно-деліктного забезпечення 

розвитку ІС України, удосконалення чинного в нашій державі адміністративно-

деліктного законодавства, запровадження в навчальний процес нових 

спецкурсів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати 

дослідження, викладені в ньому теоретичні висновки та практичні 

рекомендації були оприлюднені на міжнародній науково-практичній 

конференції: «Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних 

відносин» (м. Донецьк, 21–22 вересня 2013 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні очима 

молодих учених» (м. Київ, 26 квітня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми юридичної науки» (м. Хмельницький, 8–9 

листопада 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і 

право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 14–15 

листопада 2013 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Київ, 31 жовтня 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європеїзація української 

юридичної освіти: німецько-український досвід» (м. Київ, 21–22 листопада 

2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право: 

проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 14–15 листопада 

2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Правовые реформы в 

Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» 

(г. Кишинѐв, 7–8 ноября 2014 г.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених» (м. 
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Київ, 23 травня 2015 р.), II Міжнародній науково-практичній конференції 

пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 

України Леоніда Васильовича Коваля «Адміністративне право та процес 

України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації» 

(м. Запоріжжя, 6–7 березня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних 

реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 27–28 листопада 

2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.), «O noua perspectiva a 

proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic», 

conferinta international stiintifico-practica (2016; Chisinau), O noua perspectiva a 

proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ukrainei: aspectul juridic: 

Materialele coferintei international stiintifico-practice, 25–26 martie 2016 / 

com.org.: V. Bujor. – Chisinau: S. n., 2016 (Tipogr. «Cetatea de Sus»), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.), II Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розвиток медичного 

права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» 

(м. Київ, 3 листопада 2016 р.), I Міжнародній науково-практичній конференції 

«Історія вітчизняного та європейського адміністративного процесу» (м. Київ, 

6 жовтня 2016 р.; м. Львів, 11 листопада 2016 р.). 

Публікації. Основні положення проведеного дослідження викладено в 

одноособовій монографії, двадцяти одній одноособовій науковій статті, що 

опубліковані у наукових фахових виданнях, шість із яких – у наукових фахових 

виданнях інших держав, а також у шістнадцяти тезах доповідей на 

національних і міжнародних науково-практичних конференціях, круглих 

столах, науково-теоретичних семінарах. 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається з 

анотації; вступу; чотирьох розділів, які включають п’ятнадцять підрозділів, сім 

пунктів; висновків; списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 561 сторінок, з яких основного тексту – 400 сторінок,  

додатків – 46 сторінок. Список використаних джерел нараховує 

608 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, ступінь наукової 

розробленості предмета дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження, 

його методологічна і теоретична основа, обґрунтовується науково-практичне 

значення роботи, формулюється наукова новизна та зазначається особистий 

внесок дисертанта в розробку проблем, викладаються основні положення, які 

виносяться на захист, висвітлюється апробація отриманих наукових 

результатів, їх реалізація у правозастосовчій діяльності. 
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Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади формування науки 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері» складається з 

чотирьох підрозділів, у яких розглядаються правові та методологічні проблеми 

формування адміністративної деліктології в ІС, визначаються передумови для 

виділення її в окремий напрям деліктологічних досліджень АІП, формується 

система цього наукового напряму, визначається місце адміністративної 

деліктології серед юридичних наук, які досліджують ІС, розкриваються 

особливості застосування методів наукового пізнання соціально-правових 

явищ, які мають деліктологічну сутність. 

У підрозділі 1.1 «Обґрунтування юридичної потреби адміністративно-

правового забезпечення охорони інформаційної сфери України з позицій науки 

адміністративної деліктології» на основі праць вчених-правників 

охарактеризовані правові та соціальні зв’язки розвитку ІС України та її 

окремих складових із предметом досліджень науки адміністративної 

деліктології, вироблено на цій основі додаткову наукову аргументацію щодо 

необхідності визнання ІС родовим об’єктом адміністративно-правової 

охорони. 

В основу цієї аргументації було покладено такі ознаки ІС: 1) ІС охоплює 

собою предметно-територіальний та юрисдикційний простір здійснення 

інформаційної діяльності, виконання суб’єктами публічної адміністрації 

функцій регулювання, нагляду та контролю за її здійсненням, а також 

інформаційного забезпечення управлінської діяльності в різних сферах 

суспільного життя; 2) охоплюючи як реальний, так і віртуальний простір обігу 

інформації, ІС водночас не має чітко визначених меж свого існування, що не 

виключає проникнення окремих її елементів в інші сфери суспільної 

діяльності, де використовується інформація, ІКТ чи ресурси; 3) ІС формується 

і розвивається на підставі внутрішніх (властивих лише їй) закономірностей, 

зумовлених характером конкретної інформації, видами інформаційної 

діяльності, а також її правовими режимами; 4) як середовище виникнення, 

зміни чи припинення інформаційних відносин, ІС виступає предметно-

територіальним простором набуття і реалізації суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків учасників цих відносин, прийняття та виконання правових норм 

інформаційного законодавства; 5) ІС має власну внутрішню структуру, що 

включає в себе інформацію, яка перебуває в обігу на території України, 

інформаційні ресурси, ІКТ незалежно від форми власності, а також суспільні 

інформаційні відносини та інструменти публічного адміністрування у цій 

сфері правового регулювання. 

У підрозділі 1.2 «Концептуальні підходи до визначення поняття та 

предмета адміністративної деліктології в інформаційній сфері» здійснено 

аналіз та узагальнення доктринальних поглядів щодо розуміння змісту поняття 

«адміністративна деліктологія», розкрито його об’єктивний та суб’єктивний 

аспекти, проаналізовано адміністративну деліктологію як науку, навчальну 

дисципліну та напрям правоохоронної діяльності. З огляду на наявні в 

юридичній науці тенденції до спеціалізації наукових досліджень та вироблені 
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правовою доктриною позиції щодо перспективних напрямів досліджень 

проблематики запобігання АІП, запропоновані нормативні, доктринальні, 

правозастосовчі, фактичні та соціально-психологічні передумови для 

виділення в межах загальної науки адміністративної деліктології окремого 

напряму досліджень у межах ІС. В основу такого висновку було покладено 

особливості предмета та об’єкта адміністративної деліктології в ІС. Об’єктом 

адміністративної деліктології в ІС запропоновано розглядати адміністративну 

інформаційну деліктність як зумовлене протиправними потребами чи 

інтересами системно-структурне, соціальне суспільне явище, яке об’єктивно 

існує, пов’язане з незаконним використанням інформації, ІКТ, порушенням 

інформаційних прав особи, посяганням на інформаційну інфраструктуру або 

публічний інформаційний правопорядок в цілому і яке проявляється на 

конкретній території за окремо взятий проміжок часу і тягне за собою 

застосування комплексу організаційно-правових заходів із профілактики АІП, 

охорони та захисту соціальних цінностей, що існують в ІС. У свою чергу, 

предмет адміністративної деліктології в межах ІС охарактеризовано як 

сукупність АІП, які вчинені на конкретній території держави за окремий 

проміжок часу та утворюють адміністративну інформаційну деліктність; їх 

структуру; стан динаміку розвитку; причини та умови, які сприяють їх 

вчиненню; соціально-правову характеристику особи – порушника 

адміністративно-правових заборон, чинних в ІС, а також державні програми 

забезпечення публічного інформаційного правопорядку. 

Підрозділ 1.3 «Система науки адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері та основні напрями її удосконалення в умовах розвитку 

інформаційного суспільства» присвячений загальним та спеціально-науковим 

проблемам формування системи адміністративної деліктології в ІС, 

дослідженню факторів, які впливають на її внутрішню структуру. У роботі 

запропоновано концептуальне розуміння системи адміністративної 

деліктології в ІС як сукупністі логічно впорядкованих відповідно до 

методологічного, правового чи функціонального призначення компонентів, 

що характеризують предмет, об’єкт, методи цього наукового напряму, 

відображають його зв’язок з іншими науковими напрямами адміністративної 

деліктології та іншими юридичними науками, розкривають особливості АІП, 

їх причини та засоби запобігання їм, інші елементи, включені до загальної чи 

спеціальної частини цієї юридичної науки. Розвиток вироблених правовою 

доктриною поглядів щодо системи адміністративної деліктології на прикладі 

ІС вказує на те, що функціональний та методологічний зв’язок між 

елементами виявляється у поєднанні в межах загальної частини об’єкта, 

предмета деліктологічних досліджень, співвідношення між ними, методів, 

принципів адміністративної деліктології; характеристики правового статусу 

суб’єктів профілактики адміністративної деліктності та особи порушника. На 

рівні особливої частини здійснюється виділення із загальних понять і 

категорій більш вузьких складових частин, зумовлених сферою існування 

адміністративної деліктності, особливостями її причинно-наслідкового 
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комплексу, засобів профілактики АІП. У роботі доведено, що правовим 

підґрунтям для приведення наявних в адміністративній деліктології 

досліджень проблематики запобігання АІП, механізму адміністративно-

правової охорони і захисту соціальних цінностей, які існують в ІС, в єдину 

цілісну систему має бути концепція державної адміністративно-деліктної 

політики в ІС, положення якої зможуть стати цементуючою основою для 

сучасного розвитку відповідної науки. 

У підрозділі 1.4 «Адміністративна деліктологія в системі юридичних 

наук, які досліджують інформаційну сферу, її завдання та методи 

дослідження» проведений аналіз функціональних та методологічних зв’язків 

адміністративної деліктології з іншими юридичними науками, які вивчають 

проблематику правового регулювання суспільних відносин, що складаються в 

ІС. На цій основі доведено, що в частині доктринальної розробки 

проблематики запобігання АІП, забезпечення адміністративно-правової 

охорони та захисту соціальних цінностей, які існують в ІС, найбільш тісний 

зв’язок адміністративної деліктології проявляється з адміністративним правом, 

інформаційним правом, кримінологією. Адміністративна деліктологія, 

виконуючи власні завдання в ІС, розвиває, уточнює та систематизує наукові 

знання, отримані наукою адміністративного права, на їх основі формує власний 

понятійний апарат, методи наукових досліджень, забезпечує інші юридичні 

науки знаннями про АІП, причини й умови їх вчинення. 

У взаємодії науки адміністративної деліктології з кримінологією предмет 

останньої обмежується дослідженням тих соціально-правових явищ, які 

спричинені вчиненням діянь, визнаних Кримінальним кодексом України від 

05.04.2001 злочинами. 

Щодо взаємодії з наукою інформаційного права адміністративна 

деліктологія, використовуючи поняття, категорії, концепції і теорії, вироблені в 

межах першої з названих юридичних наук, обґрунтовує критерії 

протиправності поведінки учасників публічно-правових інформаційних 

відносин, формує адміністративно-деліктологічну характеристику особи – 

порушника інформаційно-правових норм, досліджує причини та умови, що 

сприяють вчиненню АІП, визначає їх вплив на стан публічного інформаційного 

правопорядку, виявляє закономірності переходу адміністративної деліктності в 

інформаційну злочинність, розробляє рекомендації щодо вдосконалення 

чинного в ІС законодавства з позицій забезпечення належної адміністративно-

правової охорони інформаційних прав і свобод особи. 

Розділ 2 «Адміністративне інформаційне правопорушення як 

предметна основа адміністративної деліктології в інформаційній сфері: 

загальні проблеми теоретичної розробки та практичної кваліфікації його 

складів» складається з чотирьох підрозділів, в межах яких досліджена правова 

природа АІП, виявлені його загальні та спеціальні властивості, визначені 

загальні особливості складів цього виду адміністративних деліктів, 

охарактеризований їх вплив на кваліфікацію діяльності учасників публічно-

правових інформаційних відносин. 
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Підрозділ 2.1 «Поняття, правова природа та властивості 

адміністративного інформаційного правопорушення» присвячений 

дослідженню основних концептуальних підходів до визначення сутності АІП, 

історичних аспектів розвитку цього поняття, виявленню його загальних та 

спеціальних ознак. У роботі розвинений науковий погляд, відповідно до якого, 

перебуваючи у тісному логічному зв’язку з родовим поняттям 

«адміністративне правопорушення», АІП є результатом наукового розвитку 

двох основних концепцій: сервісно-регуляторної і поліцейської. 

Враховуючи той факт, що адміністративні правопорушення, які 

вчиняються в ІС, не завжди спрямовані проти публічних інформаційних прав і 

свобод особи, елементів публічної інформаційної інфраструктури, публічного 

інформаційного правопорядку чи національної інформаційної безпеки, за 

своєю суттю вони не завжди є інформаційно-правовими. Це дозволило 

дисертанту дослідити всю систему адміністративних правопорушень, що 

вчиняються в ІС, з позицій широкого та вузького підходів до визначення 

їхньої сутності. У широкому розумінні до категорії адміністративних 

правопорушень, що вчиняються в ІС, належать усі делікти, які за своїми 

властивостями є адміністративно-правовими, незалежно від ознак їх складів, 

наслідків або причин вчинення, якщо прояв протиправної поведінки мав місце 

в межах національного інформаційного простору України. Якщо ж виходити з 

вузького розуміння змісту поняття «адміністративне правопорушення в ІС», то 

цим видом деліктів охоплюються АІП у їх власному розумінні. З огляду на 

критерії адміністративно-деліктного регулювання інформаційних відносин, до 

категорії адміністративних правопорушень в ІС запропоновано віднести 

передбачені актами адміністративно-деліктного законодавства склади деліктів, 

предметом протиправного посягання яких виступають інформація, 

інформаційні ресурси чи технології, а також ті, об’єктом яких є суб’єктивні 

публічні інформаційні права, свободи особи, правові режими інформації чи 

гарантований державою публічний інформаційний правопорядок. 

У підрозділі 2.2 «Соціально-правова сутність об’єкта 

адміністративних інформаційних правопорушень, його види та проблеми 

законодавчого визначення» проаналізовані наявні в юридичній літературі 

концептуальні підходи до розуміння змісту поняття «об’єкт АІП», 

охарактеризовані особливості його поділу на загальні, родові, видові та 

безпосередні. У роботі з урахуванням додаткової аргументації розвинений 

концептуальний підхід, відповідно до якого об’єктом АІП є соціальні цінності, 

які перебувають під правовою охороною держави: права, свободи та обов’язки 

учасників публічно-правових інформаційних відносин, їхні правомірні 

інтереси в ІС, нормативні правила здійснення конкретних видів інформаційної 

діяльності, публічний інформаційний правопорядок, встановлені актами 

законодавства України правові режими інформації та національна 

інформаційна безпека України. 

Завдяки своїм юридичним та соціальним властивостям, об’єкт АІП 

набуває ознак фундаментальної конструкції його складу, на основі якої 
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формуються інші елементи. Саме таке методологічне значення об’єкта АІП з 

позицій адміністративної деліктолізації протиправних діянь, що вчиняються в 

ІС, зумовило можливість розглядати цей елемент складу адміністративних 

деліктів як основу для їх кодифікації та групування в окремий розділ проекту 

КУпАП під назвою «Адміністративні інформаційні правопорушення». 

Однією зі змістоутворюючих особливостей складів АІП, що 

безпосередньо відбивається на соціально-юридичній сутності їх об’єктів, є 

предмет протиправного посягання. На основі системного тлумачення змісту 

норм адміністративно-деліктного законодавства в роботі виокремлено декілька 

аспектів легалізації предмета складів АІП: 1) обов’язкової ознаки АІП; 

2) кваліфікуючої ознаки для окремих складів АІП; 3) ознаки, яка пом’якшує 

або обтяжує адміністративне покарання. 

У межах підрозділу 2.3 «Об’єктивна сторона адміністративних 

інформаційних правопорушень: правова кваліфікація та структура» 

розглянуті елементи зовнішньої сторони складів АІП, охарактеризовані форми 

та види протиправних діянь, з якими закон пов’язує вчинення таких деліктів, 

проаналізовані можливі наслідки протиправної поведінки учасників публічно-

правових інформаційних відносин, розкриті причинно-наслідкові зв’язки між 

протиправними діяннями та соціально-правовими результатами їх вчинення. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано, що протиправне діяння учасників 

публічно-правових інформаційних відносин проявляється у формі дій у разі 

покладення на уповноважених суб’єктів законодавством України, умовами 

адміністративних договорів обов’язків щодо реалізації активної поведінки, 

спрямованої на задоволення правомірних інтересів та потреб носіїв 

суб’єктивних публічних інформаційних прав, забезпечення доступу до 

інформації, об’єктів інформаційної інфраструктури, підтримання 

інформаційного правопорядку тощо. Як різновид протиправного діяння 

бездіяльність являє собою не вжиття учасником публічно-правових 

інформаційних відносин заходів, дій, віднесених законом до його обов’язків 

щодо забезпечення реалізації особою її інформаційних прав і свобод, охорони 

встановлених актами законодавства України чи умовами адміністративних 

договорів правових режимів інформації, об’єктів публічної інформаційної 

інфраструктури або публічного інформаційного правопорядку, національної 

інформаційної безпеки України, а також недотримання ним технічних правил і 

умов експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем, інформаційних 

ресурсів, програмної продукції, якщо закон вимагає від таких суб’єктів 

активної поведінки під загрозою застосування заходів адміністративного 

примусу. 

У підрозділі 2.4 «Суб’єктивні елементи складу адміністративних 

інформаційних правопорушень: їх види, структура та соціально-правова 

характеристика» виявлені особливості суб’єктів АІП, запропоновано їх 

авторську класифікацію, виходячи з правового статусу, напрямів та засобів 

їхньої діяльності, соціально-юридичних зв’язків з окремими групами 

публічно-правових конфліктів в ІС. 
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У роботі запропоноване визначення поняття «суб’єкт АІП» як 

деліктоздатної фізичної або юридичної особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення у процесі виконання владних управлінських функцій, у тому 

числі спрямованих на реалізацію делегованих повноважень в ІС, або у процесі 

надання публічних інформаційних послуг громадянам, юридичним особам та 

державі чи виконання публічних обов’язків перед державою, зумовлених 

володінням або розпорядженням окремими видами інформації. 

Розвиток визначеного Конституцією України вектора взаємодії держави 

та людини в площині реалізації завдань адміністративно-деліктного 

законодавства вказує на необхідність покладення в основу поняття «суб’єкт 

АІП» насамперед юридичних ознак учасників публічно-правових 

інформаційних відносин, наділених владними управлінськими функціями, в 

тому числі наданими з метою виконання делегованих повноважень. 

Такий підхід до формування правової основи поняття «суб’єкт АІП» має 

важливе значення з позицій адміністративно-деліктного регулювання, оскільки 

виводить саме посадових та службових осіб суб’єктів публічної адміністрації, 

безпосередньо саму публічну адміністрацію, інших носіїв публічних 

юридичних обов’язків на рівень основних суб’єктів, тоді як громадяни та 

юридичні особи, які за законом чи адміністративним договором не наділені 

такими обов’язками, можуть набувати ознак суб’єкта АІП лише щодо 

конкретних складів, прямо передбачених законом. 

Розділ 3 «Державна адміністративно-деліктна політика України як 

правова модель практичної реалізації наукових здобутків 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері» складається з 

чотирьох підрозділів, у межах яких розроблено теоретичну модель державної 

адміністративно-деліктної політики в ІС, сформульовані передумови для 

виокремлення цієї складової механізму правового забезпечення розвитку ІС 

України в самостійний вид державно-владної діяльності, визначені його 

предмет, цілі, завдання, суб’єкти та основні напрями здійснення, окреслене 

місце в структурі правової політики держави. 

У підрозділі 3.1 «Предмет, цілі та завдання державної 

адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері» з доктринальних 

та правозастосовчих позицій обґрунтовано наукове положення про те, що 

правовим механізмом, у структурі якого своє оформлення одержала діяльність 

із протидії публічно-правовим інформаційним конфліктам, є державна 

адміністративно-деліктна політика як невід’ємна складова частина правової 

політики держави. Це надає державній адміністративно-деліктній політиці 

значення соціально зумовленого напряму діяльності держави, в якому 

відображається її офіційна стратегія правового забезпечення розвитку ІС 

України в частині здійснення адміністративно-правової охорони та захисту 

інформаційних прав особи, запобігання вчиненню АІП, проведення 

адміністративної деліктолізації соціально шкідливих діянь, що вчиняються 

учасниками публічно-правових інформаційних відносин, створення 

конкурентних умов для інформаційної діяльності на території України. 
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Застосування досягнень науки філософії у визначенні категорії «ціль» 

щодо адміністративно-деліктної політики в ІС дозволило дисертанту 

розглядати цей елемент змісту державної політики як зниження рівня розвитку 

адміністративної інформаційної деліктності по всій території України, в 

окремому регіоні чи галузі інформаційної діяльності, недопущення 

переростання цього антисоціального, протиправного явища в одну із загроз 

національній інформаційній безпеці держави, покращення стану 

адміністративно-правової охорони та захисту інформаційних прав, свобод 

особи у відносинах із публічною адміністрацією, а також вироблення 

ефективної, послідовної стратегії усунення причин та умов, які сприяють 

вчиненню АІП. Відповідно завдання державної адміністративно-деліктної 

політики в ІС запропоновано розглядати як обумовлені станом 

адміністративної інформаційної деліктності та встановлені в нормах 

законодавства України заходи, виконання яких є необхідним для усунення 

деліктологічних проблем, що супроводжують інформаційну діяльність. 

Підрозділ 3.2 «Основні напрями державної адміністративно-деліктної 

політики в інформаційній сфері та проблеми їх удосконалення в умовах 

розвитку інформаційного суспільства» присвячений проблемам виокремлення 

напрямів здійснення державної адміністративно-деліктної політики в ІС. 

Узагальнення закріплених у нормах адміністративно-деліктного 

законодавства завдань та вироблених правовою доктриною напрямів державної 

адміністративно-деліктної політики дало змогу виробити таку внутрішню 

структуру цього виду державно-владної діяльності в межах ІС України: 

1) забезпечення адміністративно-правової охорони соціальних цінностей, 

наявних у відповідній сфері правового регулювання; 2) адміністративно-

правовий захист соціальних цінностей, пов’язаних із задоволенням 

інформаційних потреб та інтересів учасників публічно-правових відносин; 

3) запобігання вчиненню АІП; 4) проведення адміністративної деліктолізації 

соціально шкідливих діянь, що вчиняються учасниками публічно-правових 

інформаційних відносин. 

У роботі розвинено наукову позицію, відповідно до якої важливою 

умовою ефективного розвитку ІС України, розбудови нашої країни як 

демократичної та правової держави є обґрунтована адміністративна 

деліктолізація соціально шкідливих діянь, що вчиняються в ІС. На основі 

узагальненого розуміння змісту цього напряму адміністративно-деліктної 

політики дисертантом запропоновані основні складники його реалізації в ІС: 

по-перше, наукова розробка конструкцій конкретних складів АІП; по-друге, 

законодавче закріплення таких складів, внесення у разі необхідності змін до 

законодавства України, зумовлених потребами правової кваліфікації 

деліктолізованих діянь; по-третє, розробка та законодавче закріплення системи 

адміністративних стягнень, відповідних змісту деліктів, цілям покарання осіб, 

які їх вчинили, соціальній цінності об’єктів адміністративно-правової охорони 

в ІС; по-четверте, формування і законодавче встановлення системи 

адміністративних процедур, процесуальних стадій притягнення до 
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відповідальності суб’єктів АІП, здійснення контролю за законністю 

застосування адміністративних покарань. 

У підрозділі 3.3 «Суб’єкти формування та реалізації державної 

адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері: їх види, 

компетенція та особливості взаємодії» виявлено специфіку діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, наділених повноваженнями щодо 

формування та реалізації адміністративно-деліктної політики в ІС, 

запропоновано їх авторську класифікацію. У роботі обґрунтовано науковий 

погляд, відповідно до якого для вирішення питання про місце та юридичне 

призначення конкретного суб’єкта публічної адміністрації в механізмі 

адміністративно-деліктної політики, що здійснюється в ІС, головне значення 

має адміністративно-правовий статус такого суб’єкта, який поряд із 

нормативними підставами та фактичними результатами його участі в 

адміністративно-деліктних відносинах у сукупності формує суб’єктний 

складник згаданого напряму державної політики. Спираючись на дію 

конституційного принципу про перерозподіл державної влади на законодавчу, 

виконавчу та судову, дисертант обґрунтовує, що, здійснюючи правотворчі 

функції, Верховна Рада України за допомогою правил і прийомів законодавчої 

техніки визначає на рівні норм Конституції та законів України основні види 

соціальних цінностей, які підлягають адміністративно-правовій охороні та 

захисту з боку держави, встановлює засоби та процедури здійснення цих видів 

діяльності, передбачає порядок та умови реалізації заходів із запобігання 

вчиненню АІП, визначає форми та процедури здійснення парламентського 

контролю за додержанням інформаційних прав людини в діяльності публічної 

адміністрації. 

На основі системного аналізу змісту компетенції суб’єктів формування 

та здійснення державної адміністративно-деліктної політики в ІС автором 

підтриманий науковий погляд про визначальну роль адміністративних судів у 

реалізації відповідного виду державно-владної діяльності щодо забезпечення 

захисту та відновлення прав, свобод, правомірних інтересів учасників 

публічно-правових інформаційних відносин. 

У підрозділі 3.4 «Засоби формування та реалізації державної 

адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері» проведено 

системне дослідження інструментарного апарату механізму здійснення 

відповідного напряму державної політики, запропоновано класифікацію 

засобів здійснення державної адміністративно-деліктної політики в ІС, 

проаналізовані процедурні особливості їх реалізації, удосконалено систему 

цих засобів з урахуванням сучасних потреб правового забезпечення публічного 

інформаційного правопорядку. 

Автором засоби державної адміністративно-деліктної політики в ІС 

визначені як сукупність встановлених актами адміністративно-деліктного 

законодавства України способів впливу на адміністративну інформаційну 

деліктність, її стан, причини та динаміку, а також публічний інформаційний 

правопорядок та національну інформаційну безпеку, реалізація яких 
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відображає стратегію діяльності держави із забезпечення адміністративно-

правової охорони і захисту соціальних цінностей, що існують в ІС, запобігання 

вчиненню АІП на всій території України. 

З урахуванням запропонованої в дисертаційній роботі структури 

механізму державної адміністративно-деліктної політики в ІС, автором 

розвинено наукову позицію про необхідність поділу засобів здійснення 

відповідного напряму державної політики на такі, що пов’язані із 

застосуванням адміністративного примусу та засоби, реалізація яких не тягне 

за собою примусового впливу з боку держави. 

Поряд з вказаною класифікацією, в роботі запропонований поділ засобів 

здійснення державної адміністративно-деліктної політики в ІС на: засоби 

запобігання вчиненню АІП; засоби, що забезпечують адміністративно-правову 

охорону соціальних цінностей, які функціонують в ІС та засоби 

адміністративно-правового захисту інформаційних прав, свобод, правомірних 

інтересів особи. 

Розділ 4 «Правове забезпечення розвитку складових інформаційної 

сфери України засобами державної адміністративно-деліктної політики» 
складається з трьох підрозділів, поділених на сім пунктів, у яких висвітлені 

особливості окремих видів АІП, проаналізовані проблеми застосування засобів 

державної адміністративно-деліктної політики на прикладі основних 

складових ІС України, вироблена інституційна модель державного 

уповноваженого України з питань інформації та національного регулятивного 

органу у галузі телекомунікації й інформатизації. 

У підрозділі 4.1 «Правове забезпечення охорони прав особи у сфері 

доступу до публічної інформації за законодавством України та зарубіжних 

країн» досліджено сутність права особи на доступ до публічної інформації як 

об’єкта адміністративно-правової охорони, визначені особливості складів 

адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері обігу публічної 

інформації, досліджені засоби запобігання цим деліктам, охарактеризовано 

деліктологічну складову механізму державного нагляду та контролю за 

діяльністю розпорядників публічної інформації. В роботі виокремлені 

особливості складів адміністративних правопорушень, об’єктом 

протиправного посягання в яких виступає право особи на доступ до публічної 

інформації, зокрема: 1) за своїми правовими наслідками відповідні делікти є 

формальними; 2) предметом їх протиправного посягання виступає публічна 

інформація або інформаційні ресурси, які містять таку інформацію; 3) такі АІП 

здебільшого проявляються у формі протиправної бездіяльності уповноважених 

посадових осіб розпорядника публічної інформації; 4) суб’єктами вчинення 

відповідної категорії деліктів виступають уповноважені посадові особи 

розпорядника публічної інформації, а у випадках передбачених нормами 

законодавства України – безпосередньо розпорядник. Разом із тим, виходячи з 

розвиненого в межах дисертаційного дослідження концептуального підходу до 

визначення спеціального суб’єкта АІП, найбільш обґрунтованим вбачається 

наділення відповідними ознаками не розпорядників публічної інформації та їх 
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відповідальних осіб, а громадян України і юридичних осіб, на яких законом 

покладено виконання окремих обов’язків у сфері доступу до публічної 

інформації. Саме зміна вектора у визначенні ознак спеціального суб’єкта 

адміністративних правопорушень у сфері доступу до публічної інформації 

забезпечує легалізацію сутності цих деліктів, дозволяє повніше врахувати 

особливості діяльності розпорядників публічної інформації та їх 

відповідальних посадових осіб при встановленні остаточного розміру 

адміністративного покарання. 

У підрозділі 4.2 «Правове забезпечення розвитку медіа-сфери України 

засобами державної адміністративно-деліктної політики» досліджена 

сутність АІП, що вчиняються в медіа-сфері, проаналізовані їх окремі види, 

з’ясовані особливості юридичних складів цих деліктів, охарактеризовані 

засоби запобігання їх вчиненню, компетенція суб’єктів державного нагляду і 

контролю за діяльністю ЗМІ. 

В роботі розвинено наукову позицію, відповідно до якої, в медіа-сфері 

АІП мають переважно формальний характер, вчиняються спеціальними 

суб’єктами. Аналіз передбачених актами адміністративно-деліктного 

законодавства України видів, підстав та процедур застосування 

адміністративних стягнень за АІП дав змогу виділити окремі їхні особливості, 

які проявляються у публічно-правових медіа-відносинах, а саме: 1) такі засоби 

є майново-організаційними за змістом та юридичними за формою; 

2) юридичними підставами для притягнення учасників публічно-правових 

медіа-відносин до адміністративної відповідальності є рішення суду або 

уповноважених ЦОВВ, зазначених у ст. 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та ст. 26 Закону України «Про рекламу», а фактичними 

підставами – встановлені в актах перевірки або рішеннями суду порушення 

правил здійснення медіа-діяльності, умов ліцензій на право мовлення; 

3) притягнення суб’єктів АІП до відповідальності у медіа-сфері здійснюється 

за встановленими в нормах законодавчих актів України процедурами; 

4) притягнення суб’єкта медіа-діяльності до адміністративної відповідальності 

є результатом здійснення передбачених законодавством України контрольно-

наглядових заходів; 5) застосування адміністративних стягнень не виключає 

обов’язку порушника законодавства у сфері медіа з відшкодування завданої 

шкоди. З урахуванням вказаних особливостей у роботі вдосконалено систему 

стягнень, що застосовуються за АІП у медіа-сфері, розкрито їх зв’язок із 

засобами адміністративного припинення, які застосовуються до ЗМІ. 

У підрозділі 4.3 «Розвиток галузі телекомунікацій та інформатизації в 

умовах існування адміністративної інформаційної деліктності: проблеми 

правового забезпечення» проведене дослідження АІП як форми протиправної 

поведінки в галузі телекомунікацій та інформатизації, запропоновано їх 

класифікацію, охарактеризовано особливості елементів складів деліктів цього 

виду. 

З огляду на характер співвідношення понять «нагляд», «контроль» у 

контексті дії норм, передбачених у ч. 1 ст. 19 та ч. 1 ст. 19-1 Закону України 
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«Про телекомунікації», констатовано, що основною формою державного 

нагляду за ринком телекомунікацій залишаються планові та позапланові 

перевірки суб’єктів відповідного ринку. В аналогічний спосіб у нормах 

законодавства України сформована інструментарна складова механізму 

запобігання адміністративним правопорушенням у галузі інформатизації 

діяльності публічної адміністрації, у зв’язку з чим державні інформаційні 

ресурси залишаються поза постійною правовою охороною держави. 

Вирішенню порушеної проблеми могло би сприяти прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах «хмарних» 

обчислень», у положеннях якого має бути застосований універсальний підхід 

до врегулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з обробкою 

інформації в різних ІКТ, включно із системами «хмарних» обчислень. 

Зважаючи на існуючий стан публічного правопорядку в галузі 

телекомунікацій та інформатизації у роботі обґрунтований висновок про 

необхідність підвищення питомої ваги засобів загальної профілактики АІП у 

відповідній сфері правового регулювання, зокрема розширення підстав та 

напрямів застосування моніторингу стану публічного правопорядку. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення проблеми формування адміністративної деліктології в ІС, як 

окремого напряму деліктологічних досліджень проблематики запобігання АІП, 

розроблено теоретичні засади здійснення державної адміністративно-деліктної 

політики у значенні складової механізму правового забезпечення розвитку ІС 

України. 

Основні результати дослідження конкретизуються в таких положеннях: 

1. На основі узагальнення вироблених правовою доктриною 

концептуальних підходів до розуміння змісту поняття «адміністративна 

деліктологія», запропоновано його визначення в межах ІС як системи 

наукових знань про адміністративну інформаційну деліктність, її природу, 

стан, динаміку розвитку на конкретній території за окремо взятий проміжок 

часу, причини та умови, які сприяють її розвитку, особу порушника правових 

заборон в ІС, а також методику і засоби профілактики цього антисоціального 

правового явища, які утворюють окремий напрям адміністративної 

деліктології, а також є основою для адміністративно-юрисдикційної діяльності 

в галузі протидії АІП. 

2. Доведено, що виділення адміністративної деліктології в ІС в окремий 

напрям деліктологічних досліджень ґрунтується на фактичних, 

доктринальних, нормативних, правозастосовчих та соціально-психологічних 

передумовах. 

3. Розроблено концептуальну модель системи науки адміністративної 

деліктології в межах ІС. До складу компонентів, які охоплюються загальною 
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частиною адміністративної деліктології в ІС, запропоновано включити 

поняття, предмет, об’єкт, принципи та методи адміністративної деліктології 

загалом; загальні заходи і засоби виявлення та профілактики 

адміністративних деліктів; загальні правила провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень. 

Особливу частину адміністративної деліктології в ІС, відповідно, утворюють 

теорії запобігання АІП; поняття, склад, види та засоби запобігання цим 

деліктам; адміністративна інформаційна деліктність, її причинно-наслідковий 

комплекс; особа – правопорушник правових заборон, чинних в ІС, та його 

соціально-правова характеристика; адміністративно-правові засоби, 

процедури охорони та захисту соціальних цінностей, які існують в ІС; 

принципи, засоби та напрями державної адміністративно-деліктної політики 

в ІС, стратегія її реалізації. 

4. Визначено перспективи формування окремої юридичної науки, яка 

здатна своїм предметом охопити проблематику запобігання різним видам 

інформаційних правопорушень на основі застосування спільного 

понятійного, інструментарного апарату, побудови на єдиних принципах 

правоохоронної та правозахисної діяльності в ІС, інтеграції завдань такої 

науки з умовами та потребами розвитку інформаційного суспільства. На цій 

основі в роботі підтримано доктринальний погляд, згідно з яким юридичною 

наукою, котра відповідає вказаним критеріям, повинна виступити 

інформаційна деліктологія. 

5. Обґрунтовано з доктринальних та правозастосовчих позицій 

необхідність адміністративно-правової охорони ІС України як предметно-

територіального та юрисдикційного простору, в межах якого відбувається 

задоволення публічних інтересів та потреб учасників публічно-правових 

інформаційних відносин, реалізація їхніх суб’єктивних прав, забезпечення 

національної інформаційної безпеки та публічного інформаційного 

правопорядку. Це дозволило включити інформаційну сферу України до 

об’єктів адміністративно-правової охорони на більш загальному (родовому) 

рівні адміністративно-правового регулювання. 

6. Визначено сутність АІП, що являє собою протиправне, соціально 

шкідливе, винне діяння (дію чи бездіяльність), вчинене суб’єктом публічної 

адміністрації, його посадовою особою, іншим деліктоздатним суб’єктом 

публічно-правових інформаційних відносин, яке порушує інформаційні права 

особи, суспільний інформаційний правопорядок, встановлений актами 

законодавства України правовий режим інформації, інформаційних ресурсів та 

технологій, посягає на об’єкти права власності в ІС чи перешкоджає 

правомірній інформаційній діяльності, чим створює загрозу для національної 

інформаційної безпеки, і за яке законом встановлено адміністративну 

відповідальність. 

7. Виокремлено деліктологічну складову загального механізму правового 

забезпечення розвитку ІС України, в основу якого покладено державну 

адміністративно-деліктну політику. Це поняття визначено як виражену в 
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передбачених законодавством України правових формах діяльність держави 

щодо нормативного встановлення ознак складів АІП, формування та реалізації 

комплексу організаційно-правових засобів профілактики адміністративної 

інформаційної деліктності, вироблення стратегії усунення причин та умов, які 

сприяють її розвитку, забезпечення охорони інформаційних прав особи у 

відносинах із публічною адміністрацією, недопущення поширення загроз для 

національної інформаційної безпеки. 

8. Визначено основні напрями здійснення адміністративно-деліктної 

політики України в ІС, до яких запропоновано включити: 1) забезпечення 

адміністративно-правової охорони соціальних цінностей, наявних у 

відповідній сфері правового регулювання; 2) адміністративно-правовий захист 

соціальних цінностей, пов’язаних із задоволенням інформаційних потреб та 

інтересів учасників публічно-правових відносин; 3) запобігання вчиненню АІП 

по всій території України та в усіх галузях інформаційної діяльності; 

4) проведення адміністративної деліктолізації соціально шкідливих діянь, що 

вчиняються учасниками публічно-правових інформаційних відносин. 

9. Встановлено, що основними особливостями складів АІП, що 

вчиняються у сфері доступу до публічної інформації, медіа-сфері, галузях 

телекомунікацій та інформатизації, є таке: 1) переважно формальний характер 

складів цих деліктів; 2) вчинення АІП у відповідних напрямах інформаційної 

діяльності відбувається насамперед суб’єктами публічної адміністрації, 

іншими суб’єктами надання публічних інформаційно-телекомунікаційних 

послуг, їх посадовими особами і, як виняток, громадянами або юридичними 

особами, на яких законодавством України покладено виконання окремих 

обов’язків у сфері публічно-правового регулювання інформаційних відносин; 

3) об’єктом протиправного посягання відповідної категорії адміністративних 

правопорушень виступають окремі види суб’єктивних публічних 

інформаційних прав і свобод, інформаційна безпека, публічний інформаційний 

правопорядок у конкретних галузях інформаційної діяльності, а предметом – 

ІКТ, публічна, або масова, інформація, її окремі елементи, чи інформаційно-

телекомунікаційна інфраструктура держави в цілому; 4) форма протиправності 

діяння суб’єкта АІП визначається характером обов’язкової поведінки, 

визначеної для нього актами законодавства України; 5) за загальним правилом, 

щодо суб’єктів АІП, які вчиняються у сфері доступу до публічної інформації, 

медіа-сфері, в галузях телекомунікації та інформатизації, діє презумпція вини 

порушника нормативних приписів; 6) запобігання вчиненню вказаної категорії 

деліктів передбачає необхідність застосування спеціальних засобів 

профілактики як на загальнодержавному рівні, так і щодо конкретного 

порушника. 

10. Обґрунтовано необхідність запровадження інституту державного 

уповноваженого з питань інформації як механізму державного контролю за 

дотриманням інформаційних прав особи у публічно-правових відносинах. 

11. На основі наукового дослідження наявних в Україні теоретичних та 

практичних проблем адміністративної відповідальності суб’єктів публічної 
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адміністрації за вчинення інформаційних правопорушень обґрунтований 

висновок про те, що основними видами такої відповідальності є 

відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, визнання 

протиправними рішень, дій чи бездіяльності відповідної категорії учасників 

публічно-правових інформаційних відносин, а також визнання протиправними 

повністю або в окремій частині нормативно-правових актів, що приймаються 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, наділеними 

конкретними юридичними обов’язками в ІС. 

12. Запропоновано окремі зміни до законодавства України, зокрема: нову 

редакцію ст. 148-1, 212-2, 212-3, ч. 3 ст. 212-6, 241-1 КУпАП, ч. 3 ст. 17 КАСУ, 

ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 

№ 3759-XII, ст. 19 та ч. 3 ст. 75 Закону України «Про телекомунікації» від 

18.11.2003 № 1280-IV, ст. 17, 23 та 24 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 № 2949-IV Проект Концепції державної 

адміністративно-деліктної політики в ІС. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Заярний О. А. Адміністративна деліктологія в інформаційній сфері: 

проблеми теорії та практики. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження 

адміністративної деліктології в ІС як окремого напряму в структурі науки 

адміністративної деліктології, визначені особливості її предмета, об’єкта та 

запропонована система цього наукового напряму, окреслені перспективи його 

трансформації у більш широку за предметом дослідження юридичну науку – 

інформаційну деліктологію. Розглянуто державну адміністративно-деліктну 

політику як стратегію практичної реалізації теоретичних здобутків 

адміністративної деліктології в ІС. Визначено предмет, завдання, цілі реалізації 

відповідного напряму державної політики, охарактеризовано його внутрішню 

структуру, висвітлені з доктринальних і правозастосовчих позицій особливості 

застосування засобів адміністративно-деліктного регулювання публічно-

правових інформаційних відносин. Розроблено проект Концепції державної 

адміністративно-деліктної політики України в ІС, сформульовані конкретні 

зміни та доповнення до адміністративно-деліктного законодавства, норми 

якого поширюються на публічно-правові інформаційні відносини. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративна 

деліктологія, адміністративне інформаційне правопорушення, 

адміністративно-правова охорона, адміністративно-правовий захист, галузь 

телекомунікацій та інформатизації, запобігання адміністративних 

інформаційних правопорушень, інформаційна деліктологія, інформаційна 

сфера, медіа-сфера. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Заярный О. А. Административная деликтология в информационной 

сфере: проблемы теории и практики. –  На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; 

финансовое право; информационное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

В диссертационной работе проведено комплексное исследование 

административной деликтологии в ИС как отдельного направления в 

структуре науки административной деликтологии, определены особенности ее 

предмета, объекта и предложено систему данного научного направления, 

изложены перспективы его интеграции в более широкую по предмету научных 
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исследований юридическую науку – информационную деликтологию. 

Рассмотрена государственная административно-деликтная политика как 

стратегия реализации теоретических результатов деликтологических 

исследований в ИС. Определены предмет, цели, задачи реализации 

соответствующего направления государственной политики, охарактеризована 

его внутренняя структура, проанализированы на основе доктринального и 

правоприменительного подходов особенности применения средств 

административно-деликтного регулирования публично-правовых 

информационных отношений. Разработан проект Концепции государственной 

административно-деликтной политики в ИС, сформулированы конкретные 

рекомендации по усовершенствованию действующего административно-

деликтного законодательства Украины, нормы которого распространяют свое 

действие на публично-правовые информационные отношения. 

Ключевые слова: административная деликтология, административная 

ответственность, административное информационное правонарушение, 

административно-правовая охрана, административно-правовая защита, 

информационная деликтология, информационная сфера, медиа сфера, отрасль 

телекоммуникаций и информатизации, предупреждение административных 

информационных правонарушений. 

 

ABSTRACT 

 

Zaiarnyi O. A. Administrative Delictology in the Information Sphere: 

Issues of Theory and Practice. – Qualifying scientific work on the rights of a 

manuscript. 

The thesis presented for a Doctor of Law Degree. Research Specialisation: 

12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information law. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the first complex and scientific research of theoretical and 

practical issues of the development of administrative delictology in the information 

sphere of Ukraine. Based on the achievements of the domestic and foreign legal 

science, the author defines specific features of the subject of the administrative 

delictology on the example of public-private relations in the information sphere, 

indicates the objectives and proposes the system of this science. The author also 

delineates its perspective of transformation into the broader (according to the 

research subject) legal science – information delictology. 

The author explores administrative and information offences as a type of 

unlawful conduct of the public-legal and information relations’ participants, 

proposes his own classification of these torts, identifies and analyses the 

peculiarities of their elements’ components. 

Much attention is paid to the state’s administrative and tort policy as a 

mechanism of practical realization of the aims and objectives of administrative 

delictology in the information sphere of Ukraine. The author defines a subject, aims, 
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objectives and directions of realization of this type of state activity as well as the 

competency of public administration subjects which belong to the abovementioned 

mechanism. 

The thesis pays special attention to the issues of providing the state’s 

administrative and tort policy in certain fields of information activity, such as 

access to public information, mass media activity, in the sphere of 

telecommunication and informatization. The author proves the necessity of the 

introduction of the institute of State Commissioner for Information Issues as a 

subject of public administration in the national legal system of Ukraine, defining 

his/her main duty as following: providing a state control over the observance of 

the information rights and freedoms of individuals and legal entities as 

participants of public-legal and information relations. The thesis points out that 

the main vector in the reformation of the subject of state control and the 

observance over the telecommunication market should be focused on providing 

the balance between supervisory and regulatory functions, combination of the 

means of state and market financing of the national regulatory body activity in 

the corresponding sphere of legal regulation, recognition of the monitoring for the 

compliance with the requirements of telecommunications legislation as the main 

means of its activity. The subject of a special attention in the thesis is a system of 

special means of termination of violations of the norms of information legislation. 

The author introduces some of the means which are aimed at termination of 

violation of the norms of Ukraine’s legislation on the access to public 

information, on telecommunication and infomatization, as well as legislation on 

media. The thesis states that the act of the appropriate means of administrative 

coercion should be directed at information conflicts that have not yet become 

transgressive into administrative information offenses. 

In the thesis special features of formal components of administrative and 

information offences are identified and analyzed, their broad classification is 

introduced. The author also introduces a new model of the national regulatory body 

in the field of telecommunication, which activity is based on the grounds of the 

market competition development, the combination of the regulatory and supervisory 

powers, the application of various sources of funding for this body. Special attention 

is paid to the improvement of means of administrative responsibility of broadcasting 

organizations. On this basis the author develops a system of administrative and 

economic sanctions, which are subject to application to the relevant participants of 

information relations. The author also improves a system of administrative 

recoveries, which are imposed for the breach of the legislation of Ukraine on the 

access to public information. 

Doctrinal and law enforcement aspects of the public administration subjects’ 

administrative liability for the offences committed in the information sphere of 

Ukraine are explored in this thesis. The author analyses and develops a doctrinal 

perspective, according to which the main types of administrative liability of public 

administration subjects for administrative and information offences are 

compensation for suffered moral harm and material damage. 
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Key words: administrative liability, administrative delictology, administrative 

and information offence, administrative and legal protection, administrative and 

legal security, field of telecommunications and informatization, prevention of 

administrative and information offenses commission, information delictology, 

information sphere, media sphere. 
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