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Личенко І.О «Адміністративно-правовий захист права власності  в Україні» на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07
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спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
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2. Перелік конференцій, що проведені власними силами або спільно (в т.ч. – за
Планом  проведення  наукових  конференцій  та  науково-методичних
семінарів у МАУП у 2012 році), орієнтовна кількість учасників

Таблиця 7.1
Перелік конференцій та семінарів, в яких брали участь виконавці науково-
дослідної теми  «Правовий захист прав та свобод особи в громадянському

суспільстві»
№ 
з/п

Назва
Місце та дата
проведення

Кількість
учасників

1
Регіональний круглий стіл  «Проблеми
державотворення та правотворення в Україні» 

м. Львів,
18.02.2012 р

1

2
Міжнародній  науково-практичній  конференції
«Наука  і  духовність  у  системі  сучасного
управління»

м. Львів,
19.04.2012 р.

1

3
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні питання юридичної науки – 2012». 

м. Львів,
26.04.2012 р.

7

4
Міжнародна науково-практична конференція 
студентів і молодих вчених «Соціально-економічні 
та правові дослідження в суспільстві знань»

м. Львів,
17.05.2012 р.

2

5
Круглий стіл «Проблеми державотворення в 
Україні»

м. Львів,
08.10.2012 р.

7

3. Оцінка  стану  роботи,  основні  наукові  результати  згідно  з  технічним
завданням НДР і календарним планом (2 – 3 стор.).

Системний аналіз сучасного стану та основних тенденцій адміністративно-
правового захисту права власності в Україні, статистичних даних та результатів



соціологічного  дослідження  дозолив  виявити  значні  прогалини  правового
регулювання та практики правозастосування. 

У  результаті  дослідження  сформульовано  ряд  висновків,  авторських
визначень  та  рекомендацій,  запропоновані  зміни  і  доповнення  до  чинного
законодавства,  які  спрямовані  на  більш  ефективне  регулювання  сфери
адміністративно-правового захисту права власності. 

Особливої  уваги  у  процесі  вдосконалення  нормативно-правового
регламентування  відносин у  сфері  захисту  права  власності  заслуговує  питання
доцільного групування адміністративно-правових норм в КУпАП. Основна увага
законодавця  повинна  зосередитися  на  кращому  регламентуванні  змісту  вже
закріплених протиправних діянь. Недоцільно штучно розширювати зміст глави 6
КУпАП за рахунок складів правопорушень, для яких відносини власності є лише
додатковим  об’єктом.  Слід  відмовитися  від  пріоритетного  захисту  права
державної власності на природні ресурси. Необхідно розширити зміст об'єктивної
сторони  адміністративних  правопорушень,  які  посягають  на  право
інтелектуальної  власності  за  рахунок  діянь,  що  є  новими,  виникли  в  силу
технічного  прогресу,  розвитку  інтернет-технологій.  Логічним  доповненням  до
даної глави є закріплення як адміністративних правопорушень діянь, що пов’язані
з незаконним присвоєнням чужого майна та знищенням чи пошкодженням чужого
майна. З метою якісного відтворення основних концептуальних позицій автора
запропоновано власний варіант змісту глави 6 КУпАП.

Наукове дослідження змісту адміністративного законодавства щодо захисту
права власності дає можливість стверджувати, що однією з проблем у цій сфері є
визнання у чинному законодавстві юридичної особи як суб’єкта адміністративних
правопорушень,  що  посягають  на  право  власності.  Адміністративна
відповідальність  юридичних  осіб  повинна  бути  закріплена  в  новому  Кодексі
України  про  адміністративні  проступки,  що  буде  сприяти  подальшому
вдосконаленню  захисту  права  власності.  Ще  однією  з  проблем  є  відсутність
законодавчого визначення поняття посадова особа, що, в свою чергу, утруднює
процес  кваліфікації  адміністративних  правопорушень,  які  посягають  на  право
власності.

Для  доцільної  організації  юрисдикційної  діяльності  у  сфері  захисту  права
власності велике значення має чітке визначення того, який суб'єкт влади якими
справами  відає:  розглядає,  приймає  рішення,  виконує.  Доцільно  реформувати
систему  органів  державної  влади,  наділених  повноваженнями  щодо  розгляду
справ  про  адміністративні  правопорушення,  які  посягають  на  право  власності,
шляхом  усунення  альтернативної  підвідомчості,  розмежування  статусу  органів
державної  влади,  наділених  юрисдикційними  повноваженнями  у  цій  сфері,
усунення дублювання їх повноважень в чинному законодавстві. З огляду на те, що
розгляд  справ  про  адміністративні  правопорушення  у  сфері  власності  та
накладення  у  зв’язку  з  цим  адміністративних  стягнень  потребує  не  лише
спеціальних знань в окремих галузях використання надр, лісів, водних ресурсів,
тваринного  світу,  об’єктів  інтелектуальної  власності,  але  і  високого  правового
професіоналізму, законодавець повинен звузити та чітко регламентувати також
посадову  підвідомчість  даної  категорії  справ.  Така  виключна  спеціалізація



спонукатиме  органи  державної  влади  у  сфері  захисту  права  власності  більше
уваги  приділяти  юридичній  підготовці  кадрів,  забезпечувати  можливість
залучення  експертів-юристів  при  розгляді  справ  про  адміністративні
правопорушення, які посягають на право власності. 

Назріла  нагальна  потреба  у  збільшенні  розмірів  штрафів,  перегляду
коефіцієнта  обчислення  штрафів,  визначенні  критеріїв  і  формуванні  єдиної
методики накладення  адміністративних стягнень  за  вчинення  адміністративних
правопорушень, які посягають на право власності.

У  результаті  проведеного  дослідження  до  пріоритетних  напрямів
удосконалення адміністративно-правового захисту права власності віднесено:

а)  доцільне  групування  в  КУпАП  за  родовим  об’єктом  однорідних  за
предметом посягання  у  сфері  власності  юридичних складів  правопорушень;  б)
усунення  альтернативної  підвідомчості  розгляду  справ  органами  (посадовими
особами),  які  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні
правопорушення, що посягають на право власності, на основі чіткого їх розподілу
як за горизонтальним, так і вертикальним принципами; в) визначення критеріїв
накладення адміністративних стягнень за конкретні адміністративні проступки у
сфері  власності,  формування  єдиної  методики  накладення  адміністративних
стягнень; г) розробку комплексних заходів щодо попередження адміністративних
проступків у сфері власності,  що повинно об’єднати зусилля органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, громадськості; д) внесення доповнень
до  глави  6  КУпАП  з  метою  уточнення  змісту  та  розширення  кола  діянь,  які
посягають на право власності, що дасть можливість покращити адміністративно-
правовий  захист  права  власності;  е)  внесення  змін  та  доповнень  у  Статут
патрульно-постової служби міліції України до розділу VII «Обов'язки патрульно-
постових нарядів міліції» п. 5 «По захисту власності від протиправних посягань»
щодо розширення компетенції органів міліції у сфері захисту права власності; є)
прийняття  Розпорядження  Львівської  міської  ради  «Про  утворення
координаційної ради з питань захисту права власності», основною метою якого є
поєднання  знань,  сил  та  досвіду  органів  внутрішніх  справ  і  органів  місцевого
самоврядування  на  шляху  попередження  адміністративних  правопорушень,  які
посягають на право власності.

В результаті дослідження проблеми спеціалізованих омбудсманів в Україні
зроблено ряд висновків та пропозицій. З метою створення та розвитку інституту
спеціалізованих  омбудсманів  в  Україні  пропонується:  внести  зміни  до
Конституції України, якими передбачити можливість створення спеціалізованих
омбудсманів  на  загальнодержавному,  регіональному,  муніципальному  рівнях;
прийняти закон „Про основи діяльності спеціалізованих омбудсманів в Україні”;
із врахуванням досвіду зарубіжних країн, рекомендацій Венеціанської комісії та
„Паризьких  принципів”,  розробити  типові  положення  про  спеціалізованих
омбудсманів,  які  б  стали  підґрунтям  для  створення  мережі  спеціалізованих
омбудсманів в Україні; розробити пропозиції щодо використання засобів масової
інформації  для  популяризації  інституту  спеціалізованих  омбудсманів  та
можливості  створення  спеціалізованого  засобу  масової  інформації,  котрий  би
висвітлював діяльність як Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, так і



спеціалізованих омбудсманів, дозволяв усім омбудсманам ефективно взаємодіяти
між собою з питань захисту прав та свобод людини у конкретних випадках,  а
також  у  випадках,  коли  порушення  прав  людини  носять  масовий  чи
систематичний характер, проводити спільний моніторинг порушень прав людини
та законодавства з питань прав людини; сприяти налагодженню централізованого
науково-методичного  і  організаційного  забезпечення  спільної  діяльності
спеціалізованих  омбудсманів  та  розвитку  програм  навчання  спеціалізованих
омбудсманів,  зокрема  із  залученням  в  таких  програмах  спеціалізованих
омбудсманів зарубіжних країн,  відомих правозахисників та членів державних і
громадських правозахисних організацій. 

Особлива  увага  приділена  проблемі  демократичного  контролю  в  Україні.
Аналітично  доведено,  що  для  налагодження  правових  форм  демократичного
контролю  необхідний  ефективний  механізм  участі  народу  в  управлінні
державними  справами,  тобто  потрібно  розвивати  та  зміцнювати  інститути
безпосередньої  демократії,  прямої  участі  громадян  в  ухваленні  та  реалізації
найважливіших  суспільно-політичних  рішень.  Також  варто  реалізовувати
принципи  виборності  усіх  посадових  осіб,  їх  змінності  в  будь-який  час  та
періодичної заміни, а підконтрольність представницьких органів державної влади
безпосередньо  народові  та  їх  відповідальність  перед  ним  має  бути  чіткіше
закріплена в нашому конституційному законодавстві. 

Крім  того,  очевидно,  що  усі  суспільні  формування,  етнічні  та  соціальні
спільноти, громадяни і суспільство загалом можуть і повинні глибоко усвідомити
та  засвоїти  конституційні  норми,  визнати  нагальну  потребу  керуватися  ними,
захищати  їх  та  забезпечувати  постійний  контроль  над  їх  дотриманням  усіма
державними структурами. Основним шляхом вдосконалення контролю народу в
Україні  є  необхідність  розроблення  відповідного  організаційно-правового
механізму реалізації неруйнівного контролю народу над усіма гілками державної
влади,  тобто  створення  певного  комплексу  засобів  (юридичних,
інституціональних,  матеріально-фінансових,  організаційних,  соціально-
психологічних,  системно-аналітичних  тощо)  або,  іншими  словами,  завершення
політичної,  правової  та  адміністративної  реформ.  Йдеться  про  належне
загальнодержавне і суспільне визнання такого комплексного правового інституту,
як інститут демократичного контролю. 

Невідкладним завданням є вдосконалення владних відносин на основі нової
філософії  влади  –  відкритого  діалогу  та  партнерства  з  інституціями
громадянського  суспільства,  широкого  залучення  громадян  до  практичного
державного управління, проведення заходів з удосконалення політичної, правової
освіти  громадян  України  з  урахуванням  потреб  та  можливостей  певних
соціальних груп.

Розв’язання цих проблем можливе лише за  умов поєднання інституційних
змін у системі  публічної  влади з  реформою територіальної  організації  влади в
Україні  та  створення  більш раціональної  й  ефективної  системи територіальної
організації  публічної  влади  в  державі,  здатної  гарантувати  найвищу соціальну
цінність людини, її права та свободи, створити оптимальні умови для її розвитку.



Отже, основними напрямами здійснення демократичного контролю в Україні
можна вважати: визнання такого комплексного правового інституту, як інститут
контролю  народу;  реформу  політичної  системи  суспільства  та  реформу
територіальної організації влади в Україні;  залучення громадян (через партії та
інші інститути громадянського суспільства) до процесів державного управління
на принципах народовладдя; запровадження реальних механізмів дієвого діалогу
влади  з  населенням;  створення  ефективних  важелів  для  реалізації  чинних  і
прийняття нових законодавчих нормативно-правових актів щодо політичних прав
і свобод людини; закріплення в нашому конституційному законодавстві принципу
підконтрольності  представницьких  органів  державної  влади  безпосередньо
народові та їх відповідальності перед ним.

4. Наявність (витяг з) ухвали засідання кафедри або Вченої ради (зазначити
дату, №) за підсумками розгляду і обґрунтування роботи. 

Звіт  про  виконання  науково-дослідної  теми  «Правовий  захист  прав  та
свобод  особи  в  громадянському  суспільстві»  заслухано  на  засіданні  кафедри
права Львівського інституту МАУП. Протокол № 7 від 21.11.2012 р.


