
Відгук

офіційного опонента доктора юридичних, професора 

Коломоєць Тетяни Олександрівни на дисертацію Заярного 

Олега Анатолійовича на тему: «Адміністративна деліктологія 

в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики», подану 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук із 

спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право».

Актуальність теми дисертації та зв’язок її з науковими програмами, 

планами, темами. В умовах сучасних реформаційних державотворчих та 

правотворчих процесів, безпосередньо пов’язаних із активним використанням 

інформаційних ресурсів, інформаційних технологій у взаємовідносинах приватних 

осіб та суб’єктів публічної адміністрації, відносинах публічного управління, 

актуальності набуває потреба ґрунтовного комплексного доктринального 

правового дослідження, а у подальшому, із урахуванням результатів останнього, й 

нормативно-правового врегулювання відповідних відносин, проблематики 

адміністративних правопорушень, вчинення яких безпосередньо пов’язане із 

використанням інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, 

інформаційних процесів та ін., їх кваліфікації, специфіки прояву ресурсу кожного 

із елементів складу, розгляду відповідних справ, виявлення причин та умов їх 

вчинення, пошуку оптимальної моделі системи заходів відповідальності, а також їх 

профілактики. Такі дослідження мають бути комплексними й передбачати 

формування нової концепції. Істотне зростання кількості таких правопорушень, їх 

урізноманітнення, яке спостерігається протягом останніх п’яти-семи років в 

Україні, у поєднанні із розпорошеністю та фрагментарністю нормативно-правових 

засад діяльності розгалуженої системи суб’єктів профілактики та протидії їм, 

різноваріативністю напрямків правозастосовної діяльності останніх, що пов’язане, 

в т.ч. й із існуванням передумов для довільного суб’єктивного тлумачення та 

прояву розсуду, відсутністю системи алек-вятних чахолів відповідальності,
і
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негативно впливає як на стан реалізації та захисту прав, свобод та законних 

інтересів приватних осіб у їх відносинах із суб’єктами публічної адміністрації, так 

і діяльність останніх, а у підсумку законність та правопорядок в Україні. Все це на 

сучасному етапі розвитку вітчизняної правової, в т.ч. й галузевої, науки, 

впровадження нової базової моделі взаємовідносин приватних осіб та суб’єктів 

публічної адміністрації, оновлення нормативно-правових засад регулювання таких 

відносин, в т.ч. й із максимальним використанням інформаційних ресурсів, 

інформаційних технологій, інформаційних процесів та ін., істотно актуалізує 

нормо проекту (в т.ч. кілька варіантів кодифікованого адміністративно-деліктного 

акту), нормотворчу (в т.ч. й оновлення системи суб’єктів публічної адміністрації, 

засад використання у діяльності останніх інформаційних ресурсів, технологій та 

ін., посилення засад превентивної діяльності щодо їх протиправного використання, 

посилення адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, 

безпосередньо пов’язаних із інформаційною сферою, тощо), що, у свою чергу, 

вимагає формування оновленого, такого, що враховує базові сучасні наукові 

правові положення, пріоритети сучасної нормотворчої та правозастосовної 

діяльності, наукового базису (на рівні формування концепції), який би слугував 

надійною науковою основою для вищезазначеної діяльності, свідчив би про 

дотримання принципу науковості, сприяв би її результативності та ефективності. 

Складовою такого наукового базису цілком можуть слугувати комплексні 

дисертаційні дослідження, які безпосередньо присвячені теоретичним та 

практичним проблемам адміністративної деліктології в інформаційній сфері. 

Такою складовою цілком можна вважати і роботу Заярного О.А. Не зважаючи на 

те, що в наявності значна кількість наукових робіт (і про це дисертант зазначає на 

с. 28-29 дисертації), присвячених окремим аспектам зазначеної проблематики, в 

той же час вони або ж висвітлюють загальні питання адміністративної деліктології, 

або ж адміністративно-деліктологічні проблемні питання в інших сферах відносин, 

в той же час слід додати, що й до цього часу комплексних монографічних 

досліджень, безпосередньо присвячених теоретичним та практичним питанням 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері, з урахуванням досягнень
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сучасної правової доктрини, пріоритетів сучасних державотворчих та 

правотворчих процесів, не було. Все це й свідчить на користь актуальності, 

наукової та практичної значимості дисертаційного дослідження Заярного О. А.

Дисертацію виконано на кафедрі адміністративного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до комплексних 

бюджетних тем «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та 

практичний аспекти» № 11 БФ 042-01, «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» № 11 БФ 042-01 (номер державної реєстрації 

011Ш008337). Тема роботи має безпосереднє відношення до Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р, відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у 

галузі природничих, технічних та гуманітарних наук та 2014-2018 роки, 

затвердженим Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 року № 179, 

Перспективним напрямам кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії НАПрН України 

від 18 жовтня 2013 року № 89/11.

Тема дисертації розглянута і схвалена відділенням державно-правових наук та 

міжнародного права НАПрН України без зауважень (Перелік тем дисертаційних 

досліджень з проблем держави і права (затверджених у  2012 році): розглянуті та 

схвалені відділеннями НАПрН України/ У поряд. Д.В. Лук’янов, Н.І. Карпенко,- X.: 

Право. -  2013. - С. 125), уточнена (Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем 

держави і права, затверджених у  2017році: розглянуті та схвалені координаційними 

бюро відділень НАПрН України/ упоряди. В.А. Журавель, Д.В. Лукянов, Н.М. 

Вапнярчук. —X.: Право, 2018. -  С. 134).

Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендації.

Дисертація базується на комплексному підході, характеризується високим 

рівнем наукових узагальнень, що певною мірою обумовлено й характером 

дослідницької бази. Безумовно, перевагою роботи є те, що автор, поряд із

з
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науковими працями з адміністративного права, аналізує численні наукові праці з 

теорії держави і права, конституційного, кримінального та інших галузей права, 

філософії, соціології, державного управління та ін. Дисертант ґрунтовно аналізує 

роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених (хоча інколи надмірно 

захоплюється працями представників російських наукових галузевих правових 

шкіл), які вийшли друком у різні історичні періоди, піддає критиці положення цих 

робіт,намагається формулювати авторську позицію, при цьому критичний аналіз у 

дисертації відрізняється певним рівнем аргументованості, виваженості, 

толерантності.

Робота ґрунтується на аналізі чинного вітчизняного законодавства. Автором 

опрацьовано політико-правову публіцистику, довідкові видання, аналітичні статті.

Робота, запропонована Заярним О.А., характеризується системним аналізом 

предмету дослідження, що дозволило здійснити аналіз теоретичних та практичних 

проблем адміністративної деліктології в інформаційній сфері. Структура 

дисертаційної роботи виглядає достатньо логічною, що дозволило дослідити 

проблематику, починаючи від загальнотеоретичних, історико-правових аспектів й 

поступово посилити спеціалізацію дослідження (від теоретико-методологічних 

засад формування науки адміністративної деліктології в інформаційній сфері, її 

системи, місця в системі юридичних наук до ресурсу її окремих засобів та заходів 

у забезпеченні окремих складових в інформаційній сфері, виокремлення 

проблемних питань та формулювання конкретних пропозицій щодо їх вирішенні, в 

т.ч. на рівні концепції. Мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження 

сформульовані коректно, у відповідності до вимог, визначених у законодавстві. 

Достатній рівень результативності дослідження забезпечується використанням 

автором різноманітних загальних та спеціальних методів наукового пізнання.

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, сформульованих

у дисертації. Робота Заярного О.А. є однією з перших спроб комплексно, з

використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки

адміністративного права визначити теоретичні та практичні проблеми

адміністративної деліктології в інформаційній сфері, що дозволило запропонувати
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концепцію самостійного напрямку наукових досліджень проблем запобігання 

адміністративним інформаційним правопорушенням, його систему, функціональні 

та методологічні зв’язки з іншими юридичними науками, предмет вивчення яких 

охоплює різні аспекти правового запобігання функціонування інформаційної 

сфери (с. ЗО дисертації).

Схвально слід оцінити намагання дисертанта сформувати авторський 

понятійний ряд як основну авторської концепції, запропонувати авторські дефініції 

«адміністративна деліктологія в інформаційній сфері» (наприклад, с. ЗО, 73, 82, 

102, 503 дисертації), «адміністративна інформаційні деліктність» (наприклад, с. 31, 

56, 503 дисертації), «адміністративно-правова охорона інформаційної сфери» 

(наприклад, с. 30 дисертації), «адміністративне інформаційне правопорушення» 

(наприклад, с. 129, 130 дисертації) та ін. Щоправда, інколи дисертант використовує 

для формулювання авторських визначень словосполучення, які є характерними для 

російської галузевої правової термінології (наприклад, «адміністративні 

покарання» с. 35, 122, 420 дисертації).

Варто підтримати дисертанта у його прагненні обґрунтувати доцільність 

виокремлення самостійного напрямку наукового юридичного дослідження, а саме 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері, який, поряд із традиційними 

для кожного напрямку ознаками, методологією, ресурсом в цілому, відрізняється й 

певною специфікою, що й дозволяє розглядати його як самостійну систему 

наукових знань про адміністративні інформаційні правопорушення, їх природу, 

стан, динаміку розвитку на конкретній території у певний проміжок часу, причини 

та умови, які сприяють їх вчиненню, особу правопорушника, методику та засоби 

профілактики вчинення їх та ін. (с. ЗО дисертації). Окрім того, цікавим вигляд 

запропонований автором підхід до дослідження системи адміністративної 

деліктології в інформаційній сфері (на підставі базових доктринальних підходів, 

однак із використанням авторського варіанту їх інтерпретації), та її місця в системі 

юридичних наук в цілому (наприклад, с. 104 дисертації), що дозволяє автору 

формулювати висновок про самостійний характер науки в системі юридичних 

наук.
5
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Можна погодитися із автором роботи у тому, що адміністративні 

інформаційні правопорушення (щоправда, цілком можна дискутувати щодо їх 

назви) є особливим різновидом адміністративних правопорушень, що дозволяє 

вести мову про можливість виділення їх специфічних ознак (с. 63-64 дисертації), 

специфіки прояву ресурсу кожного із елементів складу (об’єкту, об’єктивної 

сторони, суб’єкту, суб’єктивної сторони, як основних, так і додаткових елементів 

тощо).

Можна підтримати позицію дисертанта щодо того, що адміністративну 

інформаційну делікатність слід розглядати як складне, структурно-системне 

утворення (наприклад, с. 61 дисертації), завдяки чому цілком виправданим є 

виокремлення її специфічних ознак, на дослідженні яких і має зосереджуватися 

адміністративна деліктологія в інформаційній сфері.

Варто підтримати дисертанта у тому, що саме комплексний підхід дозволяє 

дослідити адміністративну інформаційну делікатність, із потребою виокремлення 

державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері, розробки 

державної програми, формуванням системи суб’єктів розробки та реалізації такої 

політики, використанням системи заходів та засобів реалізації такої політики (із 

поєднанням організаційних та функціональних, основних та додаткових та ін.), із 

посиленим акцентом на формування надійного нормативно-правового базису такої 

реалізації. Саме тому цілком виправданими, логічним та такими, що заслуговують 

на увагу сформульовані автором пропозиції щодо удосконалення положень 

чинного законодавства (додатки до роботи). Виправданими є пропозиції автора 

щодо доцільності залучення до відповідного процесу як органів державної влади, в 

т.ч. й створення спеціалізованих суб’єктів, так й громадських об’єктів задля 

посилення громадського контролю у зазначеній сфері відносин та дослідження 

феномену відповідних правопорушень, причин та умов їх вчинення, особи 

правопорушника, системи заходів адекватного реагування тощо.

Цікавим є підхід автора до аналізу всієї системи (щоправда, автор зазначає, 

що існує система таких заходів та засобів, однак системний аналіз обмежує лише 

одними елементами такої системи) заходів та засобів здійснення адміністративно-
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деліктної політики в інформаційній сфері, із розподілом їх на групи, акцентом на 

специфіку використання (розділ 4 дисертації), формулюванням висновку щодо 

потреби використання не тільки і не стільки примусових, як превентивних заходів 

та засобів (с. 511-513 дисертації).

Цілком можна підтримати дисертанта у його прагненні не тільки 

обґрунтувати потребу внесення змін та доповнень до чинного законодавства задня 

вирішення відповідних проблемних питань, а й запропонувати проекти таких змін, 

в т.ч й на рівні Концепції державної адміністративно-деліктної політики України в 

інформаційній сфері -  с. 531-561 дисертації), а також визначити основні 

пріоритетні напрями наукового дослідження проблематики адміністративної 

інформаційної деліктології у форматі окремого наукового напрямку -  

адміністративної деліктології в інформаційній сфері.

Практичне значення одержаних результатів дослідження.

Отримані результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері, 

нормотворчості, правозастосовній діяльності, навчальному процесі, вони вже 

використовуються, що підтверджується актами впровадження, які містяться у 

роботі (с. 37-39 дисертації).

Повнота викладання наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.

Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в одноосібній 

монографії, 21 статті, що вийшли у фахових виданнях з юридичних наук (в т.ч. 6 -  

у зарубіжних виданнях та виданнях України, включених до міжнародних науково- 

метричних баз, електронних наукових фахових виданнях), а також у 16 наукових 

працях, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації (с. 11-17 дисертації).

Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає основні 

положення та результати дослідження.

Автореферат, дисертація та монографія оформлення відповідно до 

встановлених для такого виду наукових робіт вимог.
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У роботі майже не використовувалися положення кандидатської дисертації 

автора на тему «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах» 

(спеціальність 12.00.04), яка була захищена у 2011 році.

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, слід зазначити, що 

в наявності положення, які відрізняються суперечливим змістом, є недостатньо 

аргументованими, логічними, потребують уточнення позиції здобувача.

Зауваження та дискусійні положення.

1. Підтримуючи дисертанта у тому, що в основу його дослідження мають 

бути згруповані базові положення вітчизняної адміністративно-правової науки 

щодо ознак адміністративної деліктності як основи адміністративно-інформаційної 

деліктності і дисертант посилається на наукові праці Є.В. Додіна, О.І. Остапенка, 

І.П. Голосніченка, М.М. Дорогих та ін. (щоправда, цикли тематичних праць свого 

часу були підготовлені С.В. Ківаловим, С.Д. Подлінєвим, однак у дисертації 

відсутні посилання на відповідні роботи), в той же час незрозумілим є те, чому 

дисертант залишає поза своєю увагою стан (рівень), структуру та динаміку 

адміністративної деліктності ? Тим більше, що вони є загальновизнаними у 

правовій як вітчизняній, так і зарубіжній правовій науці основними ознаками і їх 

залишення поза увагою викликає принаймні подив і потребу обґрунтування 

унікальності авторської позиції під час публічного захисту.

2. Уточнення вимагає позиція автора стосовно доцільності використання для 

визначення специфічних адміністративних правопорушень, вчинення яких 

пов’язане із використанням інформаційних ресурсів, технологій, процесів та ін., 

словосполучення «адміністративні інформаційні правопорушення». По аналогії 

можна вести мову про можливість виокремлення «адміністративних транспортних 

правопорушень», «адміністративних економічних правопорушень» та ін. При 

цьому дисертант, формулюючи свої пропозиції щодо удосконалення положень 

чинного законодавства, зазначає, що доцільним, на його погляд, є включення до 

проекту нового кодифікованого адміністративно-деліктного акту відповідного 

розділу стосовно вищезазначених проступків, із внутрішнім його розподілом
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залежно від об’єкту посягання (с. 154 дисертації). Така позиція автора виглядає 

дещо дискусійною, такою, що не узгоджується із загальновизнаними підходами до 

формування змісту кодифікованого нормативно-правового акту, зумовлюючи його 

громіздку та ускладнену структуру, оскільки створює передумови для 

використання такої ж схеми побудови й інших розділів із розподілом їх на глави 

стосовно інших різновидів правопорушень.

До того ж бажано було б досягти уніфікованого підходу до використання назв 

«адміністративна деліктологія в інформаційній сфері» й в той же час 

«адміністративна інформаційна деліктність», «адміністративне інформаційне 

правопорушення» тощо.

3. Підтримуючи дисертанта у його прагненні поглиблено дослідити статус 

суб’єктів формування та реалізації державної адміністративно-деліктної політики, 

викликає питання: по-перше, мінливість їх розмежування, по-друге, дещо 

звужений підхід автора до виокремлення таких суб ’єктів (наприклад, взагалі поза 

увагою залишається Президент України, Міністерство юстиції України, 

Міністерство внутрішніх справ України та ін., хоча у проекту запропонованої 

дисертантом Концепції (наприклад, с. 546 дисертації) він їх виокремлює й визначає 

їх важливу роль у відповідному процесі). Хоча дисертант й зазначає, що 

важливою є роль в системі відповідних суб’єктів міжнародних організацій та 

громадських об’єднань, проте не аналізує їх правовий статус, не наводить жодних 

відомостей про це, не виокремлює специфіку їх роль. Окрім того, дисертант 

постійно зазначає, що існує система відповідних суб’єктів, однак не надає 

системного аналізу, обмежуючись лише виокремленням елементів такої системи.

4. Дисертант аналізує засоби та заходи реалізації державної 

адміністративно-деліктної політики, акцент робить при цьому, перш за все, на 

примусових засобах та заходах, в той же час про виховні, превентивні та інші 

різновиди лише зазначає у проекті Концепції (Додаток В). Виправданим такий 

підхід визнати неможна, тим більше, що саме профілактиці як складовій предмету 

адміністративної деліктології, в т.ч. адміністративної деліктології в інформаційній 

сфері, має приділятися увага у такому ж обсязі, як й іншим складовим, якими є
9
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феноменологія, етнологія. Методологічно всі дослідження у сфері 

адміністративної деліктології взагалі та в інформаційній сфері зокрема прийнято 

поділяти на чотири основні напрямки, одним із яких є профілактичний напрямок. 

Слід зазначити, що у проекту Концепції дисертант виокремлює різновиди 

превентивних, виховних та інших різновидів заходів, визначає їх важливу роль, 

однак у тексті роботи це питання не знайшло свого висвітлення.

5. Обґрунтовуючи самостійний характер адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері в системі юридичних наук, окрім аналізу її предмету, методів, 

системи, бажано було б зупинитися і на її функціях, які також вважаються 

невід’ємними ознаками самостійної юридичної науки (наприклад, праці П.М. 

Рабіновича, Н.М. Оніщенко, О.В. Петришина, Н.М. Пархоменко та ін.). До того ж 

питання функцій адміністративної деліктології в цілому знайшли своє висвітлення 

у роботах провідних вітчизняних вчених-адміністративістів. Бажано було б не 

лише виокремити такі функцій, а й визначити специфіку функціонального 

призначення відповідної науки.

6. На жаль, у роботі в наявності лише якісні показники, в той же час взагалі 

відсутні кількісні показники, які є обов’язковими для такого виду наукових робіт. 

Автор наводить лише поодинокі приклади кваліфікації відповідних 

правопорушень, в той же час узагальнених аналітичних та статистичних даних з 

практичних питань (хоча навіть у назві роботи зроблено вказівку на проблеми 

практики) взагалі немає. Слід зазначити, що адміністративна деліктологія взагалі, 

як і адміністративна деліктологія в інформаційній сфері зокрема, передбачає 

активне використання різноманітних методів (опитування, експертних оцінок, 

статистичний та ін.), активне використання емпіричних даних, без опрацювання 

яких неможливо виявити динаміку вчинення відповідних протиправних діянь, 

специфіку суб’єктів вчинення, причини та умови вчинення правопорушень тощо. 

Без них фактично дослідження є істотно спрощеним, узагальненим, саме тому 

необхідним є уточнення позиція здобувача щодо зосередження акценту уваги 

переважно на теоретичних питаннях. Наявність узагальнень статистичних, 

емпіричних та інших даних відіграла б роль додаткового аргументу на користь
ю
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обґрунтування сформульованих дисертаційних положень, підтвердила б 

теоретичні положення тощо.

7. Уточнення позиції дисертанта вимагають положення дисертації стосовно 

сформульованих пропозицій щодо внесення змін та доповнень до КК України (с. 

527 дисертації, щодо доцільності формулювання з огляду на предмет правового 

регулювання), використання адміністративно-господарських санкцій за вчинення 

адміністративних інформаційних правопорушень (с. 411-412, 469 дисертації, в т.ч. 

щодо «вилучення незаконно одержаного прибутку...», «тимчасового вилучення 

майна суб’єкта ...») та інші пропозицій аналогічного змісту.

8. В умовах сучасних реформаційних державотворчих та правотворчих 

процесів значна увага приділяється компаративно-правовому аналізу досвіду 

вирішення відповідних питань у зарубіжних країнах, виокремленню основних 

напрямків запозичення позитивного апробованого часом і практикою відповідного 

досвіду нормотворення та правозастосування зарубіжного досвіду для України. У 

роботі ж відсутні будь-які спроби відповідного аналізу, хоча у вступі й зазначено, 

що роботу виконану у рамках однієї із тематичних наукових бюджетних тем. 

Наявність відповідних положень у роботі лише позитивно вплинуло б на 

завершеність її, посилило б наукову та практичну цінність.

Сформульовані зауваження, пропозиції не впливають суттєво на загальну 

позитивну оцінку роботи, свідчать, перш за все, про комплексний характер 

порушеної проблематики, їх складність, актуальність.

Висновок

Дисертація Заярного Олега Анатолійовича на тему «Адміністративна 

деліктологія в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики», подана на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», є 

завершеною науковою працею, що вирішує певну наукову проблему, відповідає
ї ї
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Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (із змінами), а її автор Заярний Олег 

Анатолійович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право».

Офіційний опонент:

Декан юридичного факультету 

Запорізького національного університету, 

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України, /

— ™  7 т “

Підпис Т.О. Коломоєць 

засвідчую:

Доктор юридичних науі

Перший проректор 

Запорізького національ

О.Г. Бондар
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Відгук

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора 

Калюжного Ростислава Андрійовича на дисертацію  

Заярного Олега Анатолійовича на тему: «Адміністративна 

деліктологія в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес, фінансове право;

інформаційне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається

сучасним станом публічного інформаційного правопорядку, що склався в 

Україні останніми роками, нагальною потребою оновлення чинного 

адміністративно-деліктного законодавства, необхідністю посилення гарантій 

захисту суб'єктивних публічних інформаційних прав особи у відносинах із 

суб’єктами публічної адміністрації.

Разом з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій, послідовним становленням в Україні електронного урядування, 

публічна складова інформаційної сфери України стикнулася з глибокою 

прогалиною в механізмі адміністративно-правового забезпечення належного 

функціонування суспільних відносин, що реалізуються в її межах. Значною 

мірою окреслена проблема ускладняється через не реформованість суб’єктів 

публічної адміністрації, на яких законом покладаються повноваження щодо 

здійснення державного нагляду, контролю в галузі телекомунікацій та 

інформатизації, медіа-сфері, у сфері доступу до публічної інформації, 

концептуальну неузгодженість базових положень інституту адміністративної 

відповідальності за інформаційні правопорушення з положеннями статті З 

Конституції України про відповідальність держави перед людиною за свою 

діяльність.

На сьогодні, в Україні триває дискусія щодо необхідності формування 

окремої юридичної науки, здатної своїм предметом охопити дослідження

Київського національного університету

і
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відповідної проблематики, перспектив виділення в межах науки 

адміністративної деліктології окремого наукового напряму -  адміністративної 

деліктології в інформаційній сфері. Порушена дискусія ускладняється спробою 

окремих дослідників сформувати на основі наукових розробок адміністративної 

деліктології самостійну юридичну науку -  інформаційну деліктологію, предмет 

якої ототожнюється з проблематикою запобігання адміністративних 

інформаційних правопорушень, засобів протидії цим деліктам.

Наявність у правовій доктрині України окреслених наукових течій 

негативно позначається на діяльності із запобігання вчиненню 

адміністративних інформаційних правопорушень, 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.

Від так, перед сучасною юридичною наукою гостро постала проблема 

формування окремого напряму наукових досліджень особливостей запобігання 

вчинення адміністративних інформаційних правопорушень, забезпечення 

адміністративно-правової охорони та захисту публічних соціальних цінностей, 

які існують в інформаційній сфері від протиправних посягань суб’єктів 

публічної адміністрації, а також суб’єктів надання публічних інформаційно- 

телекомунікаційних послуг. Вирішення окреслених вище проблем вбачається 

можливим перед усім щодо публічно-правового розвитку інформаційної сфери 

в межах науки адміністративної деліктології, на рівні її спеціальної частини.

Викладене вище вказує на беззаперечну актуальність теми 

дисертаційного дослідження Заярного О. А., важливе значення одержаних 

наукових висновків та практичних рекомендацій для формування 

концептуальної моделі науки адміністративної деліктології в інформаційній 

сфері.

Про актуальність теми також свідчить і те, що дисертаційна робота 

виконана відповідно до бюджетних тем: «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 (номер
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державної реєстрації 011Ш 008337); «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 на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог 

Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., 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-У, 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.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечено використанням 

загально-наукових та спеціальних методів наукового дослідження, вибір яких 

був зумовлений метою та завданнями дослідження, його об’єктом і предметом. 

Серед них можна виокремити діалектичний, системно-структурний, 

історичний, соціологічний, формально-логічний, методи аналізу і синтезу, 

дедукції та індукції, порівняльно-правовий, конкретно-статистичний, закони 

діалектики, а також закономірності розвитку інформаційної сфери. їх 

застосування визначає логічну побудову дисертації та дозволяє послідовно й 

науково обґрунтовано реалізувати мету і задачі, визначені в роботі.
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Безсумнівною перевагою докторської дисертації Заярного О. А. є 

використання значного обсягу нормативно-правових актів, як законодавчих, так 

і підзаконних, загальнотеоретичних наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

учених, розробок фахівців у галузі теорії держави і права, інформаційного 

права, адміністративного права та адміністративного процесу, кібернетики, 

теорії інформаційних систем.

Аналіз змісту роботи свідчить про самостійну, завершену, аргументовану, 

комплексну роботу і дозволяє констатувати високий науково-теоретичний та 

прикладний рівень дослідження. Вдала структурна побудова дисертації 

свідчить про науково вивірений та аргументований підхід до вирішення 

визначених задач і досягнення мети дослідження.

Виконана Заярним О. А. дисертаційна робота характеризується 

системним підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація 

складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, семи пунктів, нерозривно 

пов’язаних між собою, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Структура дисертації повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором.

Достовірність результатів дисертаційної роботи Заярного О. А. 

підтверджується також і актами впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчальну, наукову та правозастосовну діяльність, зазначеними 

в дисертаційній роботі і авторефераті.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

дисертації вирішується проблема формування цілісної концепції 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері, як окремого напряму 

наукових досліджень проблематики адміністративних інформаційних 

правопорушень, розробляється адміністративно-деліктологічна складова 

механізму правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України. 

Доктринального перегляду та змістовного оновлення отримали підходи до 

визначення сутності адміністративних інформаційних правопорушень, засобів 

їх профілактики, характеристика складів окремих видів цих деліктів, механізм
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адміністративної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

порушення норм інформаційного законодавства, з нових правових позицій 

переглянутий зміст поняття «суб’єкт адміністративних інформаційних 

правопорушень».

За результатами проведеного дослідження дисертантом уперше у 

вітчизняному правознавстві: запропоновано визначення адміністративної

деліктології в інформаційній сфері 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 інформаційній 

сфері, 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 адміністративним інформаційним правопорушенням; розроблено 

концептуальну модель системи науки адміністративної деліктології в межах 

інформаційної сфери.

До складу компонентів, які охоплюються загальною частиною 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері, 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 інформаційній сфері, відповідно, утворюють 

теорії запобігання адміністративних інформаційних правопорушень; поняття, 

склад, види та засоби запобігання цим деліктам; адміністративна інформаційна 

деліктність, її причинно-наслідковий комплекс; особа -  правопорушник 

правових заборон, чинних в інформаційній сфері, та його соціально-правова 

характеристика; адміністративно-правові засоби, процедури охорони та захисту 

соціальних цінностей, які існують в інформаційній сфері; принципи, засоби та 

напрями державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері,
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стратегія її реалізації; виокремлено та концептуально розроблено 

деліктологічну складову механізму правового забезпечення розвитку 

інформаційної сфери України, в основу якого покладено державну 

адміністративно-деліктну політику як виражену в передбачених 

законодавством України правових формах діяльність держави щодо 

нормативного встановлення ознак складів адміністративних інформаційних 

правопорушень, 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 інформаційній сфері 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 

адміністративних інформаційних правопорушень.

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

б
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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 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 адміністративних інформаційних 

правопорушень 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; 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

Поряд з цим, автором у дисертаційній роботі обґрунтовано необхідність 

перегляду поняття «спеціальний суб’єкт адміністративних інформаційних 

правопорушень» шляхом перенесення його ознак на громадян та юридичних
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осіб, на яких законом покладається виконання лише окремих обов’язків в 

інформаційній сфері. Натомість традиційні ознаки суб’єктів адміністративних 

інформаційних правопорушень, визнані правовою доктриною та практикою 

спеціальними, на думку дисертанта, повинні розглядатися у значенні загальних 

властивостей учасників публічно-правових інформаційних відносин, 

протиправні діяння яких підпадають під диспозицію адміністративно-деліктних 

норм.

На підставі опрацьованого наукового та правового матеріалу, дисертант 

сформулював низку конкретних пропозицій і висновків, спрямованих на 

забезпечення підвищення ефективності діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері правового забезпечення розвитку інформаційної сфери 

України засобами державної адміністративно-деліктної політики, зокрема: нову 

редакцію ст. 148-1, 212-2, 212-3, ч. З ст. 212-6, 241-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; ч. З ст. 17 Кодексу адміністративного 

судочинства України від 06.07.2005 № 2747-1V; ч. 12 і 13 ст. 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-ХІІ; ст. 19, 19-1, ч. З 

ст. 75 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-1V; ст. 17, 

23 та 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 

№ 2949-ІУ, Проект Концепції державної адміністративно-деліктної політики в 

інформаційній сфері.

Зазначені зміни спрямовані на удосконалення ознак складів окремих 

видів адміністративних інформаційних правопорушень, адміністративну 

деліктолізацію деяких форм протиправної поведінки суб’єктів публічно- 

правових інформаційних відносин, що мають місце в інформаційній сфері, а 

також виключення з адміністративно-деліктних норм, які не мають 

управлінської сутності.

Окрім цього, запропоновані Заярним О. А. зміни до законодавства про 

доступ до публічної інформації та «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» спрямовані на запровадження інституту державного 

уповноваженого з питань інформації як механізму державного контролю за
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додержанням інформаційних прав особи у публічно-правових відносинах. 

Дисертантом 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 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.

Викладені у дисертаційній роботі зміни до Закону України «Про 

телекомунікації» створюють нормативну основу для удосконалення правової 

моделі національного регулятивного органу у галузі телекомунікацій, шляхом 

поєднання в змісті його компетенції регулятивних та контрольно-наглядових 

повноважень, організації його діяльності на засадах ринкової конкуренції, 

спільного фінансування діяльності відповідного національного регулятивного 

органу, наділення юрисдикційними повноваженнями, безпосередньо не 

пов’язаними з зупиненням чи припиненням діяльності суб’єкта ринку 

телекомунікацій.

Викладене, як наслідок, дозволяє стверджувати про наукову новизну 

дисертації Заярного О. А. її важливе теоретичне та практичне значення для 

розвитку сучасної юридичної науки.

Наукове та практичне значення представленої дисертації. Аналіз 

змісту роботи свідчить про самостійне, завершене, аргументоване, комплексне 

дослідження і дозволяє констатувати його високий науково-теоретичний та 

прикладний рівень. Вдала структурна побудова дисертації доводить науково
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вивірений та аргументований підхід до вирішення визначених завдань і 

досягнення мети дослідження: висунуті й обґрунтовані дисертантом положення 

та рекомендації мають значну наукову цінність, оскільки в дисертації 

пропонуються нові шляхи вирішення важливого загальнодержавного завдання, 

яке реалізується у сфері дії права та за допомогою права.

У роботі сформульовано низку теоретичних висновків та положень, які, 

на наш погляд, здатні позитивно вплинути як на рівень доктринального 

пізнання сутності адміністративної деліктології в інформаційній сфері, так і 

сприяти покращенню ефективності реалізації засобів запобігання 

адміністративним інформаційним правопорушенням. Наразі мова йде про 

наступне:

обґрунтованим з доктринальних позицій є висновок дисертанта про 

необхідність забезпечення адміністративно-правової охорони інформаційної 

сфери, як комплексного, інтегрованого об’єкта права, що поєднує в собі поряд з 

інформацією також інформаційні ресурси, національну інформаційну 

інфраструктуру та суспільні відносини, які складаються у процесі створення, 

використання, обробки та оновлення (с. 48).

зазначений висновок дисертанта спирається на вироблені правовою 

доктриною ознаки інформаційної сфери, у зв’язку з цим пропозиція про 

необхідність адміністративно-правової охорони зазначеного об’єкта знаходить 

своє відображення в різних аспектах застосування інструментів державної 

адміністративно-деліктної політики.

важливе методологічне значення для розвитку юридичної науки в 

цілому та інформаційного права зокрема, має висновок автора про необхідність 

формування комплексної юридичної науки -  інформаційної деліктології, 

предмет якої має охопити адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові 

інформаційні правопорушення, інформаційні злочини, їх структуру, динаміку, 

засоби профілактики, причини та умови, що сприяють їх вчиненню, вплив на 

інформаційну безпеку держави, захист національного інформаційного 

суверенітету держави (с. 82). Саме така побудова предмета інформаційної
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деліктології забезпечує комплексний характер цієї юридичної науки, інтеграцію 

між її внутрішніми структурними елементами, що сприяє цілісності, 

системності зв’язків між її елементами, включно з тими, які мають міжгалузеву 

природу.

актуальним в аспекті визначення предмета дисертаційного 

дослідження та в цілях удосконалення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності в інформаційній сфері, також вбачається висновок про поділ всієї 

системи адміністративних правопорушень, що вчиняються в ІС, з позицій 

широкого та вузького підходів. У широкому розумінні до категорії 

адміністративних правопорушень, що вчиняються в інформаційній сфері, на 

думку дисертанта, 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. У вузькому розумінні змістом 

понятгя «адміністративне правопорушення в інформаційній сфері», то цим 

видом деліктів, на думку автора, повинні охоплюватися адміністративні 

інформаційні правопорушення у їх власному розумінні (с. 129, 130).

Виходячи зі змісту завдань, визначених у дисертаційному дослідженні, 

саме вузький підхід до розуміння сутності адміністративних правопорушень, 

що вчиняються в інформаційній сфері був використаний Заярним О. А. для 

висвітлення предмета дисертаційної роботи.

Значний науковий інтерес становить висновок дисертанта, згідно з яким, 

об’єкт та предмет адміністративних інформаційних правопорушень фактично 

визначає юридичну спрямованість протиправних дій чи бездіяльності 

порушника, розкриває ті ціннісні властивості об’єкта протиправного посягання, 

які спонукають учасника публічно-правових інформаційних відносин до 

відхилення від встановлених законом правових обмежень та заборон. При 

такому науковому підході, об’єкт адміністративного інформаційного 

правопорушення набуває ознак фундаментальної конструкції його складу, на 

основі якої формуються інші його елементи (с. 153, 154).
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Саме таке методологічне значення об’єкта адміністративних 

інформаційних правопорушень з позицій адміністративної деліктолізації 

протиправних діянь, що вчиняються в ІС, дає підставу розглядати цей елемент 

складу адміністративних деліктів як основу для їх кодифікації та групування в 

окремий розділ проекту КУпАП «Адміністративні інформаційні 

правопорушення» за родовим об’єктом протиправних посягань.

Заслуговує на у вагу висновок дисертанта про дискусійність найбільш 

поширеного в юридичній літературі визначення поняття «суб’єкт 

адміністративного інформаційного правопорушення».

На думку дисертанта, передусім, це пов’язано із самим легальним 

визначенням поняття «адміністративного правопорушення», закріпленим у ст. 9 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, з буквального 

тлумачення якого випливає постановка основного акценту у визначенні 

суб’єкта адміністративних правопорушень саме на фізичну особу. Одержавши 

свій розвиток у спеціальних нормах Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо конкретних складів адміністративних правопорушень, 

відповідна нормативна дефініція фактично не відобразила дію загального 

конституційного принципу взаємодії людини та держави, де остання визнається 

відповідальною за свою діяльність.

Розвиток визначеного Конституцією України вектору взаємодії держави 

та людини в площині реалізації завдань матеріального та процесуального 

адміністративно-деліктного законодавства України дозволив автору покласти в 

основу поняття «суб’єкт адміністративного інформаційного правопорушення» 

насамперед юридичних ознак учасників публічно-правових інформаційних 

відносин, наділених владними управлінськими функціями, в тому числі 

наданими з метою виконання делегованих повноважень. За такого підходу до 

формування змісту поняття «суб’єкт адміністративного інформаційного 

правопорушення» основний акцент у його визначенні зміщується із загальних 

ознак деліктоздатності фізичної особи на відповідні властивості, які 

характеризують посадових та службових осіб суб’єктів публічної адміністрації,

12
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підприємств, установ та організацій, самого суб’єкта публічної адміністрації, 

інших учасників публічно-правових інформаційних відносин, наділених 

обов’язками щодо носіїв суб’єктивних публічних інформаційних прав при 

вчиненні ними адміністративних правопорушень (с. 184, 185).

Такий підхід дисертанта до формування правової основи поняття «суб’єкт 

адміністративного інформаційного правопорушення» несе в собі важливе 

методологічне навантаження 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 

адміністративних інформаційних правопорушень лише щодо конкретних 

складів, прямо передбачених законом.

В аспекті формування механізму державної адміністративно-деліктної 

політики, як основи правового забезпечення правової основи інформаційної 

сфери, актуальним вбачається висновок, згідно з яким, сформований в нормах 

законодавства України логічний зв’язок між інформаційними правами і 

свободами людини, завданнями адміністративно-деліктного законодавства, а 

також діяльністю держави в інформаційній сфері виводить соціальні цінності, 

на які посягають адміністративні інформаційні правопорушення та які 

перебувають під правовою охороною держави на рівень невід’ємної складової 

предмета адміністративно-деліктної політики, (с. 228).

Обґрунтування такого висновку забезпечує не лише істотне розширення 

предмета державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері, 

але і надає цьому виду державно-владної діяльності соціально-юридичної 

спрямованості, виводить права та свободи на рівень змістоспрямованих 

компонентів діяльності держави у відповідній сфері правового регулювання.

Значний інтерес для науки адміністративної деліктології та правотворчої 

діяльності становить висновок дисертанта проте, що поетапний перехід до
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європейської моделі національних регулятивних органів у галузі 

телекомунікацій, незважаючи на процедурні, функціональні переваги в його 

впровадженні, водночас залишає невирішеною важливу деліктологічну 

проблему, пов’язану з визначенням єдиного суб’єкта публічної адміністрації, на 

якого повинні покладатися контрольно-наглядові повноваження в галузі 

інформатизації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 

зокрема використання систем «хмарних» обчислень для публічних потреб.

На думку дисертанта, вирішенню порушеної проблеми може сприяти 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обробки інформації в системах «хмарних» обчислень», у 

положеннях якого застосований універсальний підхід до врегулювання 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку з обробкою інформації в різних 

інформаційно-телекомунікаційних системах, включно із системами «хмарних» 

обчислень (с. 457).

Застосування такого підходу до визначення суб’єкта публічної 

адміністрації, на якого мають покладатися повноваження щодо державного 

нагляду та контролю в галузі інформатизації, дає підстави включити систему 

таких повноважень до компетенції Адміністрації державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України як центрального органу 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту 

інформації, телекомунікацій і користування Радіочастотним Ресурсом України.

Сформульовані в дисертаційній роботі висновки є обгрунтованими, 

достовірними та спираються на норми чинного в Україні та окремих 

зарубіжних країнах законодавство, матеріали судової практики, а також 

здобутки правової доктрини у сфері адміністративної деліктології.

Основні положення дисертаційної роботи викладені в одноособовій 

монографії «Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: 

адміністративно-деліктний аспект», 21 науковій статті, 16 тезах міжнародних
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науково-практичних конференцій, а також пройшли апробацію на національних 

і міжнародних конференціях, зазначених у авторефераті.

Разом із тим, не зважаючи на загальну високу позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження, проведеного Заярним Олегом Анатолійовичем, 

існують окремі положення наукової новизни та змісту роботи, які викликають 

окремі зауваження.

1. Визначаючи об’єкт адміністративних інформаційних правопорушень, 

О. А. Заярний розкриває його сутність через категорію «соціальних цінностей» 

на відміну від суспільних відносин, які традиційно покладаються в основу 

відповідного елементу складу адміністративних деліктів, (сторінки 142 -  143) 

дисертаційної роботи. Саме остання концепція об’єкта адміністративних 

інформаційних правопорушень одержала в юридичній літературі найбільшу 

підтримку, і вважається такою, яка охоплює усі елементи охоронюваних 

суспільних відносин.

У зв’язку з цим, висновок дисертанта щодо концепції об’єкта 

адміністративних інформаційних правопорушень, розвинений в межах 

дисертаційного дослідження є дискусійним і потребує додаткового 

обґрунтування автором дисертаційної роботи.

2. Дискусійним та таким, що вимагає додаткового обґрунтування з боку 

дисертанта висновок, відповідно до якого, закон пов’язує специфіку 

відповідальності фізичних осіб-підприємців -  суб’єктів адміністративних 

інформаційних правопорушень відповідальності з особливостями окремих 

видів інформаційної діяльності у сфері господарювання (с. 181). Разом з тим, 

системний аналіз складів адміністративних інформаційних правопорушень, 

суб’єктами вчинення яких виступають фізичні особи-підприємці вказує на те, 

що законодавець здебільше розкриває їх специфіку саме з особливостями 

предмета та об’єкта протиправного посягання.

3. Спірним та таким, що вимагає додаткового наукового обґрунтування є 

положення дисертації, згідно з яким суб’єкт інформаційної діяльності, який 

наділений статусом юридичної особи, обґрунтовуючи свою невинуватість,
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повинен довести факт вжиття ним усіх залежних заходів для недопущення 

правопорушення та мінімізації його негативних наслідків, спричинених 

протиправним збиранням, зберіганням, поширенням інформації, блокуванням 

доступу чи несанкціонованим доступом до інформаційних ресурсів, 

інформаційно-телекомунікаційних систем, порушенням встановлених правил 

інформаційної діяльності (с. 194). Покладаючи концепцію об’єктивної вини в 

основу поняття «вини юридичної особи» - суб’єкта інформаційної діяльності, 

дисертант тим самим обґрунтовує можливість притягнення колективних 

учасників інформаційних відносин до адміністративної відповідальності 

фактично на підставі абстрактних критеріїв оцінки їхньої діяльності.

4. На сторінці 277 дисертаційної роботи автор зазначає, що: «Як суб’єкти 

адміністративно-деліктної політики, що здійснюється в інформаційній сфері, 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом беруть участь у її 

здійсненні на різних стадіях, виступаючи при цьому у значенні національних 

регулятивних органів, суб’єктів адміністративної юрисдикції чи суб’єктів 

публічної адміністрації, які забезпечують охорону та захист інформаційних 

прав особи, інформаційної безпеки чи публічного інформаційного 

правопорядку». Така доктринальна позиція потребує уточнення на яких саме 

стадіях державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері 

та, в яких формах центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

беруть участь з огляду на нормативний зміст їхньої компетенції.

5. Додаткового обґрунтування також вимагає думка дисертанта про 

необхідність розширення системи спеціальних адміністративно-запобіжних 

засобів, спрямованих на запобігання порушень норм інформаційного 

законодавства та їх важливе значення для недопущення вчинення 

комп’ютерних злочинів (с. 295, 296). Адже, нормативне розширення системи 

спеціальних адміністративно-запобіжних засобів примусу в різних галузях 

публічного адміністрування може викликати ие лише інструментальне 

перевантаження правоохоронної діяльності різними засобами юридичного
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впливу, але і істотно ускладнити процес правозастосування через істотні 

відмінності у реалізації окремих з таких засобів, їх неузгодженість між собою.

6. На сторінці 413 дисертаційної роботи Заярний О. А. зазначає, що: 

«Значною мірою високий рівень ефективності прояву профілактичних 

властивостей конфіскації майна та вилучення незаконно одержаного прибутку 

досягається через можливість у встановлених законами України випадках 

одночасного застосування цих стягнень з іншими видами адміністративних 

стягнень, що забезпечує припинення адміністративних інформаційних 

правопорушень не лише на момент фіксації факту його вчинення, але й в 

майбутньому внаслідок позбавлення чи істотного обмеження реальної 

можливості порушника вчиняти аналогічні делікти в медіа сфері». З такою 

думкою повністю погодитися не можна, оскільки підвищення профілактичних 

властивостей зазначених адміністративних стягнень досягається не через 

можливість їх одночасного застосування з іншими видами стягнень, або через 

вилучення предметів, що використовувалися для протиправної медіа- 

діяльності, а в результаті зменшення майнової основи діяльності засобу масової 

інформації, що має наслідком ускладнення його статутної діяльності у 

майбутньому.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Докторська 

дисертація Заярного О.А. є завершеною науковою працею, в якій отримано 

нові науково обґрунтовані висновки, що є суттєвими для вирішення конкретних 

наукових задач - формування теорії адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері, розроблення теоретико-прикладних основ механізму 

правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України засобами 

державної адміністративно-деліктної політики.

Основні положення, висновки і пропозиції, що містяться у дисертації, 

повністю відображені у авторефераті.

Результати дослідження можуть бути використані у правотворчій та 

правозастосовчій діяльності адміністративних судів, органів адміністративної 

юрисдикції.
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Таким чином, дисертація Заярпого О. А. на тему «Адміністративна 

деліктологія в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики»

відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 із наступними 

змінами, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри теорії та історії держави і права 
Навчально-наукового юридичного інституту 
Національного авіаційного університету ^ у Калюжний Р. А.

а с в і д  ч у ю
Вчений секретар  

ьного Авіаційного університету

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсиїеіу 

імені Тараса Шевченка
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Відгук

Доктора юридичних наук, професора, Кузьменко Оксани 

Володимирівни на дисертаційну роботу Заярного Олега Анатолійовича,

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 -  адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право 

на тему: «Адміністративна деліктологія в інформаційній сфері: проблеми 

теорії та практики»

Актуальність теми дисертації обумовлена сучасним станом публічного 

інформаційного правопорядку в Україні, який характеризується стійкою 

динамікою до зростання кількості адміністративних інформаційних 

правопорушень, що вчиняються на території нашої держави, необхідністю 

удосконалення механізму адміністративно-правової охорони і захисту 

соціальних цінностей, які функціонують в інформаційній сфері.

Про актуальність теми дисертаційного дослідження свідчить також 

триваюча в Україні наукова дискусія щодо необхідності формування окремого 

напряму деліктологічних досліджень, який здатен охопити предметом свого 

дослідження проблематику запобігання адміністративних інформаційних 

правопорушень, виробити теоретичні засади механізму здійснення державної 

адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері.

Не зважаючи на ґрунтовні теоретичні дослідження проведені в межах 

науки адміністративної деліктології на рівні докторських дисертацій, зокрема: Л. 

В. Коваля «Административно-правовое деликтное отношение», К., 1979, О. І. 

Остапенка «Адміністративна деліктологія», К. 1997, В. К. Колпакова «Деліктний 

феномен в адміністративному праві України», К. 2005, Д. М. Лук’янця «Розвиток 

інституту адміністративної відповідальності: концептуальні принципи та 

проблеми право реалізації», К. 2007, проблематика формування адміністративної 

деліктології в інформаційній сфері, як окремого наукового напряму, навчальної 

дисципліни та виду правозастосовчої діяльності на сьогоднішній день не 

одержала самостійного інституційного оформлення на рівні окремої 

дисертаційної роботи.

іВідділ ділойодптва та  а рхів * 
Мвшог<> національного унівврвміеії; 

імені Іа р а о а  Ш евченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Підготовлена Заярним О. А. дисертація є першим в Україні комплексним 

дослідженням теоретичних та практичних проблем формування 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері, в якому з використанням 

сучасних методів наукового пізнання, врахуванням здобутків юридичної науки 

сформульовано теоретико-правові засади становлення окремого напряму 

наукових досліджень проблематики запобігання адміністративних 

інформаційних правопорушень, розроблено його систему, з ’ясовано 

функціональні і методологічні зв’язки з іншими юридичними науками, предмет 

вивчення яких охоплює різні аспекти правового забезпечення функціонування 

інформаційної сфери.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій.

Чітко визначивши об'єкт і предмет наукового дослідження (с. 6 дисертації, 

с. З автореферату), здобувач визначив метою дисертаційного дослідження 

сформувати теоретичну модель адміністративної деліктології в інформаційній 

сфері на основі вивчення та систематизації наявних в інформаційній сфері 

доктринальних підходів, аналізу чинного законодавства України і міжнародно- 

правових актів, матеріалів судової практики, наукових праць вчених-правників, 

виробити на цій основі засади механізму правового забезпечення розвитку 

інформаційної сфери України засобами державної адміністративно-деліктної 

політики.

Завдяки вирішенню комплексу складних теоретико-прикладних проблем, 

зокрема, визначенню поняття адміністративної деліктології в інформаційній 

сфері, характеристиці особливостей її предмета, об’єкта та завдань; визначенню 

передумов формування окремої юридичної науки -  інформаційної деліктології; 

виробленню концептуальної моделі системи адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері; визначенню поняття «адміністративне інформаційне 

правопорушення», обґрунтування особливостей його складів; виокремленню 

деліктологічної складової механізму правового забезпечення розвитку 

інформаційної сфери України; формуванню концептуальної моделі державної
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адміністративно-деліктної політики України як складової загального механізму 

правового забезпечення розвитку інформаційної сфери визначення предмета, 

цілей та завдань цього виду державно-владної діяльності; дослідження 

деліктологічних складових механізму державного нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про доступ до публічної інформації, про засоби 

масової інформації, телекомунікації й інформатизацію, формулюванню 

конкретних пропозицій з удосконалення чинного законодавства, розробленню 

проекту Концепції державної адміністративно-деліктної політики України в 

інформаційній сфері, виробленню концептуальних основ юридичної 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за адміністративні 

інформаційні правопорушення, дисертантом була досягнута поставлена мета.

Це сталося за допомогою і завдяки вмілому використанню здобувачем 

загальних та спеціальних методів наукового пізнання: діалектичного,

формально-логічного, історичного, системно-структурного, історичного, 

соціалогічного, методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, конкретно- 

статистичного та порівняльно-правового, законів і принципів діалектики, 

об’єктивних закономірностей розвитку інформаційної сфери України.

Дисертаційна робота Заярного О. А. виконана відповідно до таких 

бюджетних тем: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та 

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

011Ш008337); «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01, що діє з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2018р.

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 р.

Структура дисертаційної роботи вдала і обумовлена, перш за все, метою і 

предметом дослідження. Вона складається зі вступу; чотирьох розділів, які 

включають п’ятнадцять підрозділів, сім пунктів; висновків; списку

з
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використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 561 

сторінок, з яких основного тексту -  400 сторінка, додатків -  46 сторінок. Список 

використаних джерел нараховує 608 найменувань.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків, рекомендацій.

Усі розділи та підрозділи роботи за своїм змістом і висновками, 

перспективами подальшого дослідження і використання для розвитку доктрини 

адміністративної деліктології та інформаційного права, законодавства України у 

відповідній сфері правового регулювання, слід вважати вагомими і вдало 

викладеними. При цьому Розділи 1 та 2, які присвячені теоретико- 

методологічним засадам формування адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері, проблемам формування теорії адміністративного 

інформаційного правопорушення, викликають значний теоретичний інтерес, а 

Розділи 3 і 4, які присвячені механізму здійснення державної адміністративно- 

деліктної політики в інформаційній сфері, деліктологічним аспектам 

забезпечення публічного інформаційного правопорядку в окремих сферах 

суспільної діяльності, має також і практичний інтерес.

Аналіз змісту дисертації О. А. Заярного дозволяє дослідити процес 

втілення ідей і думок автора в тексті наукової роботи, виділити найбільш 

переконливі аргументи, а також питання, які потребують подальших досліджень.

Так, зокрема, аналіз змісту розділу 1 дисертаційної роботи дозволяє 

ґенезу розвитку адміністративної деліктології в інформаційній сфері, як 

окремого напряму наукових досліджень проблематики правового забезпечення 

функціонування інформаційної сфери, що розкривається через наступні 

висновки дисертанта:

Запропоновано визначення адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері 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 інформаційній сфері, а також 

методику і засоби профілактики цього антисоціального правового явища, які
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утворюють окремий напрям адміністративної деліктології, а також є основою 

для адміністративно-юрисдикційної діяльності в галузі протидії 

адміністративним інформаційним правопорушенням.

Розроблено концептуальну модель системи науки адміністративної 

деліктології в межах інформаційної сфери. До складу компонентів, які 

охоплюються загальною частиною адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері, 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 інформаційній сфері, 

відповідно, утворюють теорії запобігання адміністративних інформаційних 

правопорушень; поняття, склад, види та засоби запобігання цим деліктам; 

адміністративна інформаційна деліктність, її причинно-наслідковий комплекс; 

особа -  правопорушник правових заборон, чинних в інформаційній сфері, та його 

соціально-правова характеристика; адміністративно-правові засоби, процедури 

охорони та захисту соціальних цінностей, які існують в інформаційній сфері; 

принципи, засоби та напрями державної адміністративно-деліктної політики в 

інформаційній сфері, стратегія її реалізації.

Вироблено науково-методологічні засади для формування комплексної 

юридичної науки -  інформаційної деліктології, предмет якої повинен охопити 

собою усі види інформаційних деліктів, що вчиняються на території України, 

засоби їх запобігання та механізм забезпечення інформаційного правопорядку в 

цілому.

У розділі 2 дисертаційної роботи були розроблені, удосконалені та 

одержали подальший розвиток доктринальні положення, що складають 

теоретичну основу предмета адміністративної деліктології в інформаційній 

сфері.
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Зокрема, вперше обґрунтовано необхідність перегляду поняття 

«спеціальний суб’єкт адміністративного інформаційного правопорушення» 

шляхом перенесення його ознак на громадян та юридичних осіб, на яких законом 

покладається виконання лише окремих обов’язків в інформаційній сфері. 

Натомість традиційні ознаки суб’єктів адміністративних інформаційних 

правопорушень, визнані правовою доктриною та практикою спеціальними, на 

думку дисертанта, повинні розглядатися у значенні загальних властивостей 

учасників публічно-правових інформаційних відносин, протиправні діяння яких 

підпадають під диспозицію адміністративно-деліктних норм.

Поряд з цим в межах другого розділу удосконалено поняття 

«адміністративного інформаційного правопорушення», 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 

інформаційній сфері чи перешкоджає правомірній інформаційній діяльності, чим 

створює загрозу для національної інформаційної безпеки, і за яке законом 

встановлено адміністративну відповідальність.

Важливе методологічне значення для розвитку адміністративної 

деліктології в інформаційній сфері має розвинена у межах другого розділу 

дисертаційної роботи концепції об’єкта адміністративного інформаційного 

правопорушення, 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.

В розділі 3, який присвячений прикладним аспектам реалізації здобутків 

адміністративної деліктології в інформаційній сфері виокремлено та ґрунтовно 

розроблено деліктологічну складову механізму правового забезпечення розвитку

б
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інформаційної сфери. В основу відповідного механізму автором покладено 

державну адміністративно-деліктну політику України в інформаційній сфері, 

предмет, цілі, завдання, суб’єкти на напрями реалізації якої одержали 

комплексне системне дослідження в межах розділу 3 дисертаційної роботи.

Аналіз змісту розділу 3 дисертаційної роботи дозволяє чітко прослідкувати 

розвиток наукової позиції дисертанта щодо формування теоретичних засад 

механізму державної адміністративно-деліктної політики України в 

інформаційній сфері, виокремити конкретні висновки, які логічно та послідовно 

розкривають зміст наукової новизни дисертаційної роботи.

Зокрема, вперше запропоновано визначення державної адміністративно- 

деліктної політики України в інформаційній сфері, як вираженої в передбачених 

законодавством України правових формах діяльності держави щодо

нормативного встановлення ознак складів адміністративних інформаційних 

правопорушень, формуванні 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 інформаційній сфері 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.

Поряд з цим в розділі 3 дисертаційної роботи вироблено систему 

адміністративних стягнень, які підлягають застосуванню до суб’єктів публічної 

адміністрації за вчинення адміністративних інформаційних правопорушень. До 

системи таких стягнень дисертантом запропоновано включити: визнання

протиправними рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації-
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учасників публічно-правових інформаційних відносин, скасування повністю або 

в окремій частині протиправних підзаконних нормативно-правових актів, 

відшкодування майнової чи моральної (немайнової) шкоди.

Також у відповідному розділі дисертаційної роботи удосконалено систему 

напрямів державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері, 

до яких автором віднесено: 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 адміністративних інформаційних 

правопорушень; 4) проведення адміністративної деліктолізації соціально 

шкідливих діянь, що вчиняються учасниками публічно-правових інформаційних 

відносин.

Важливе методологічне значення для розкриття предмета дисертаційного 

дослідження мають розроблені дисертантом 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 адміністративні 

інформаційні правопорушення; по-третє, виключення з категорії 

адміністративних інформаційних правопорушень деліктів, які є приватно

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

із системи стягнень, які підлягають застосуванню за адміністративних 

інформаційних правопорушень, 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.
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Заслуговують на увагу також положення щодо 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 

інформаційній сфері, які дістали в роботі подальший розвиток.

Значну наукову цінність також складає сформульована дисертантом 

аргументація дисертанта в обґрунтування необхідності поглиблення на 

законодавчому та правозастосовчому рівнях функціональної спеціалізації 

засобів запобігання адміністративних інформаційних правопорушень, 

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 адміністративних 

інформаційних правопорушень.

У розділі 4 дисертаційної роботи ґрунтовне наукове та прикладне 

вирішення одержали концептуальні проблеми правового забезпечення розвитку 

складових інформаційної сфери України на основі застосування засобів 

здійснення державної адміністративно-деліктної політики України. Дисертантом 

чітко виокремлено найважливіші складові інформаційної сфери, які підпадають 

під вплив засобів державної адміністративно-деліктної політики України, 

виокремлено та науково обґрунтовано особливості складів конкретних видів 

адміністративних інформаційних правопорушень, зокрема, що вчиняються в 

галузі телекомунікацій та інформатизації, медіа-сфері, сфері доступу до 

публічної інформації, розроблено систему засобів профілактики цих деліктів, 

удосконалено на основі вивчення зарубіжного досвіду компетенцію суб’єктів 

владних повноважень, на яких законом покладаються повноваження щодо 

забезпечення публічного інформаційного правопорядку у зазначених напрямах 

правового регулювання.
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Серед сформульованих в межах розділу 4 дисертаційної роботи положень 

ключове наукове та методологічне значення мають зокрема такі висновки:

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 

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 адміністративних інформаційних правопорушень в 

медіа-сфері на: заходи, що спрямовані на зобов’язання порушника усунути 

допущені ним порушення законодавчих норм без обмежень його статутної
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діяльності; заходи впливу, застосування яких тягне за собою тимчасове 

обмеження чи зупинення діяльності редакції засобу масової інформації; 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.

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 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. З ст. 212-6, 241-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 07.12.1984 (далі -  КУпАП); ч. З ст. 17 

Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-ІУ (далі 

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

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

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

ї ї
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доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2949-ІУ, Проект Концепції 

державної адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері.

Основні положення дисертаційної роботи викладені в одноособовій 

монографії «Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: 

адміністративно-деліктний аспект», 21 науковій статті, 16 тезах міжнародних 

науково-практичних конференцій, а також пройшли апробацію на національних 

і міжнародних конференціях, зазначених у авторефераті.

Оцінюючи обґрунтованість наукових положень дисертації, слід 

наголосити на тому, що висновки, положення і пропозиції здобувача є новими, 

достовірними і належно обґрунтованими. Наукова новизна одержаних 

результатів обумовлюється тим, що дисертація є комплексним теоретико- 

прикладним монографічним дослідженням теоретичних та практичних проблем 

формування адміністративної деліктології в інформаційній сфері. Наукова 

новизна, поза сумнівами, визначається також сучасною постановкою проблеми, 

дослідженням нових ідей та тенденцій в аспекті теми дисертації.

В роботі дістали подальший розвиток раніше проаналізовані положення, а 

також сформульовані нові наукові висновки, які запропоновані автором 

особисто і винесені ним на захист.

Позитивно оцінюючи актуальність і науковий рівень проведеного 

дисертантом дослідження, наукову новизну, обґрунтованість і достовірність, 

теоретичний рівень і теоретичну та практичну значимість його результатів для 

вирішення правових проблем, пов’язаних із визначенням закономірностей 

формування адміністративної деліктології в інформаційній сфері як окремого 

наукового напряму, можна висловити наступні зауваження щодо окремих 

положень роботи:

1. Визначаючи об’єкт вивчення адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері, Заярний О. А. на сторінці (61) дисертаційної роботи 

доходить висновку, відповідно до якого у значенні об’єкта адміністративної 

деліктології в інформаційній сфері виступає адміністративна інформаційна 

деліктність виступає не простою сукупністю адміністративних правопорушень,
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а цілісним системним явищем, спричиненим триваючими в суспільстві 

процесами, факторами, що спонукають до порушення приписів адміністративно- 

правових заборон, чинних у сфері діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

Спираючись на зазначене положення дисертаційної роботи, дисертант зазначає, 

що: «За такої інтерпретації адміністративна деліктність виступає, передусім, як 

форма соціальної поведінки (діяльності) суб’єктів публічної адміністрації , їх 

посадових осіб, інших учасників публічно-правових відносин, якою 

порушується режим правомірного функціонування різного роду соціальних 

цінностей, що перебувають під правовою охороною держави».

Наведена авторська інтерпретація поняття «адміністративної 

інформаційної деліктності» як об’єкта вивчення адміністративної деліктології в 

інформаційній сфері потребує свого уточнення, оскільки паралельний аналіз 

відповідного поняття і як соціального явища, і, як форми негативної соціальної 

поведінки учасників публічно-правових інформаційних відносин вступають в 

змістовну та методологічність через неоднорідність категорій «явище» і «форма 

соціальної поведінки».

2. В дисертаційній роботі (сторінки 82 -  83) дисертант обґрунтовує погляд 

про необхідність формування комплексної юридичної науки -  інформаційної 

деліктології, предмет якої має охопити адміністративні, дисциплінарні, 

цивільно-правові інформаційні правопорушення, інформаційні злочини, їх 

структуру, динаміку, засоби профілактики, причини та умови, що сприяють їх 

вчиненню, вплив на інформаційну безпеку держави, захист національного 

інформаційного суверенітету держави. Така побудова предмета інформаційної 

деліктології, на думку, здобувача має забезпечити комплексний характер цієї 

юридичної науки, інтеграцію між її внутрішніми структурними елементами.

Наукова спроба поєднання в межах предмета досліджень нової юридичної 

науки -  інформаційної деліктології проблематики запобігання різних категорій 

правопорушень, що вчиняються в інформаційній сфері, має дискусійний 

характер. Таку дискусійність можна пояснити не лише відмінними 

особливостями причин та умов, що сприяють вчиненню різних видів
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правопорушень в інформаційній сфері: адміністративних, дисциплінарних, 

цивільно-правових проступків і злочинів, але і відсутністю в Україні 

систематизованого законодавства про інформаційні правопорушення. У зв’язку 

з цим, більшість правопорушень, що вчиняються в інформаційній сфері 

розглядаються в теорії юридичної відповідальності через призму більш широких 

видових груп деліктів.

3. Визначаючи об’єкт адміністративних інформаційних правопорушень, 

дисертант покладає в основу цього поняття теорію соціальних цінностей на 

противагу суспільним відносинам у значенні об’єкта адміністративно-правової 

охорони (сторінки 142 -  143) дисертаційної роботи. Саме остання концепція 

об’єкта адміністративних інформаційних правопорушень одержала в юридичній 

літературі найбільшу підтримку, і вважається такою, яка охоплює усі елементи 

охоронюваних суспільних відносин, в тому числі їх зміст.

Саме тому, позиція автора щодо концепції об’єкта адміністративних 

інформаційних правопорушень, розвинена в межах дисертаційного дослідження 

може вважатися дискусійною і потребує додаткового обґрунтування 

дисертантом.

4. Розглядаючи проблематику співвідношення змісту понять 

«адміністративно-правова охорона» та «адміністративно-правовий захист» в 

контексті формування відповідних напрямів державної адміністративно- 

деліктної політики в інформаційній сфері, дисертант зазначає, що: «Першим із 

них позначається переважно статична діяльність держави, яка набуває 

динамічних властивостей разом із вчиненням адміністративного 

правопорушення, інших протиправних дій, які є підставою для застосування 

заходів адміністративного примусу», сторінки (242 -  243). Водночас, автор не 

розкриває в чому саме виявляються статичні аспекти адміністративно-правової 

охорони соціальних цінностей в інформаційній сфері та момент прояву 

динамічних аспектів.

5. Визначаючи критерії адміністративної деліктолізації протиправних 

діянь, що вчиняються в інформаційній сфері, О. А. Заярний поряд з
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протиправністю делікту до таких критеріїв включає також соціальну 

шкідливість, сторінка (258). Разом з тим Кодекс України про адміністративні 

правопорушення при формулюванні змісту поняття «адміністративне 

правопорушення» у статті 9 не містить вказівку на таку ознаку адміністративних 

деліктів, як їх соціальна шкідливість, на що також звертає увагу автор 

дисертаційної роботи. Нормативна не визначеність змісту соціальної 

шкідливості як ознаки адміністративних правопорушень обумовлює 

дискусійність можливість застосування відповідного критерія для 

адміністративної деліктолізації протиправних діянь, які вчиняються в 

інформаційній сфері.

6. Дискусійним та таким, що вимагає додаткової аргументації вбачається 

твердження дисертанта, згідно з яким: «Нинішній стан правопорядку у сфері 

обігу публічної інформації в Україні вказує на необхідність більш повного 

використання функціонального потенціалу позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю як виду адміністративного стягнення не 

лише через розширення практичного застосування судами України приписів ст. 

ЗО КУпАП, але й шляхом розширення групи складів адміністративних 

правопорушень, санкція за які передбачатиме можливість застосування 

відповідного стягнення».

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Докторська 

дисертація О. А. Заярного є завершеною науковою працею, в якій отримано нові 

науково обґрунтовані результати, що є суттєвими для вирішення конкретних 

наукових задач - формування теорії запобігання адміністративних 

інформаційних правопорушень, розроблення теоретичних засад механізму 

здійснення адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері.

Результати дослідження можуть бути використані у законотворчій та 

практичній роботі адміністративних судів, органів адміністративної юрисдикції.

Таким чином, дисертація О. А. Заярного на тему «Адміністративна 

деліктологія в інформаційній сфері: проблеми теоріїта практики» відповідає 

вимогам п. п. 10-15 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого
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постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 і надає 

підстави стверджувати, що її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
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