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Роз гля да ють ся пи тан ня адміністра тив нопра во вої охо ро ни та за хи с ту дер жав ної 
влас ності. На дається ок ре ма ува га пи тан ню їх зв’яз ку із діяльністю з уп равліня май
ном дер жав ної власністі. Зроб лені вис нов ки та про по зиції що до вдо с ко на лен ня 
адміністра тив нопра во во го ре гу лю ван ня в цій сфері.
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Рас сма т ри ва ют ся во про сы ад ми ни с т ра тив нопра во вой ох ра ны и за щи ты го су
дар ст вен ной соб ст вен но с ти. Уде ле но от дель ное вни ма ние во про су их свя зи с де я тель
но с тью по уп рав ле нию го су дар ст вен ной соб ст вен но с тью. Сде ла ны вы во ды и пред ло
же ния по усо вер шен ст во ва нию ад ми ни с т ра тив нопра во во го ре гу ли ро ва ния в дан ной 
сфе ре.

Ключевыеслова: ад ми ни с т ра тив нопра во вая ох ра на, ад ми ни с т ра тив нопра во вая 
за щи та, го су дар ст вен ная соб ст вен ность, уп рав ле ние иму ще ст вом, ох ра на соб ст вен
но с ти.

Administrative legal protection and defense of state property are considered in the article. 
Author devotes special attention on the issue of linkages of legal protection of state property 
and state property management. The conclusions and proposals for improvement of legal 
regulation in this area are made.

Keywords: administrative legal protection, state property, protection of property.

Принципзабезпеченнядержавоюзахиступравусіхсуб’єктівправавласності,
закріплений Конституцією України, поширюється і на державну власність.
Питання адміністративно-правової охорони та захисту державної власності в
сучаснихумовахрозвиткуправовоїтаекономічноїсистемиУкраїнихарактери-
зуєтьсявисокимрівнемактуальності.Йоговажливістьпідкреслюєтьсяневрегу-
льованістю в законодавстві та відсутністю відповідних спеціальних наукових
досліджень.

Неоднозначними є й наукові підходи до розуміння зміступравової охорони
державноївласності,вт.ч.їїадміністративно-правовоїохорони.

Різні аспекти адміністративно-правової охорони та захисту державної влас-
ності були предметом активних наукових досліджень у літературі 50–80 рр.
ХХст.;відповіднимпитаннямприсвяченіроботиВ.К.Григор’єва,В.В.Луньова,
В.Д.Резвих, З.М. Рохліна та інших авторів. Крім цього, важливе значення для
дослідженняпорушеногопитаннямаютьроботиА.В.Венедиктова,С.Є.Донцова,
В.Л.Мусіяки,Ю.К.Толстоготаіншихвчених,щодосліджувалицивільно-право-
вийігосподарсько-правовийаспектиохоронивласності.Зазначенідослідження
булиприсвячені,якправило,розглядувідповіднихаспектівневласнедержавної
власності,астосувалисявласностісоціалістичної,формоюякоївизнаваласядер-
жавна власність (поряд із кооперативно-колгоспною). Відповідні теоретичні
положення щодо державної власності багато в чому зберігають наукову акту-
альність.Востаннідесятиріччяопублікованорядробітукраїнськихвчених,при-
свяченихдослідженнюадміністративно-правовогозахиступублічноївласностіта
власностііншихформ(власностізагалом),–роботиР.В.Афанасієва,В.В.Галунь-
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ка, Р.О. Денчук, Ю.В. Гридасова, В.І. Курила, І.О. Личенко, О.І. Никитенка,
О.П.Угровецького, В.І.Шаповала та ін. Основна увага дослідників при цьому
звертається на питання безпосередньої фізичної охорони майнових об’єктів та
адміністративноївідповідальностізапосяганнянавласність.

О.І.Никитенкорозглядаєохоронувласностіякоб’єктивнонеобхіднуфункцію
держави1.Підхіддоохоронивласності(соціалістичної)якокремоїфункціїдер-
жавиможемознайтитакожуроботахВ.В.Луньова2,М.Є.Андріанова3.

Зустрічаються і значно ширші підходи до питання, що розглядається.
Р.О.Денчук,досліджуючиособливостіадміністративно-правовоїохороникому-
нальноївласності,наприклад,включаєдовідносинусферітакоїохоронизокрема
правові відносини, пов’язані з формуванням майна комунальної власності4.
О.М.Арзамасцевим управління власністю (соціалістичною) визнає важливою
складовоюохоронитакоївласності.Вцьомуаспекті,надумкувченого,рольпра-
ваякзасобуохоронивласностіполягаєвзабезпеченніправильноїорганізаціїта
ведення господарства, раціональногорозподілу,перерозподілу та використання
майна, що досягається за допомогою норм державного, адміністративного,
цивільного,кримінальногоправа.Якбачимо,затакогопідходуохоронавласності
практичнорозумієтьсяякзагальнафункціяправа,врамкахреалізаціїякоїство-
рюютьсяправовінорми,покликаніохоронятивідносинивласності(такийширо-
кий підхід по суті під охороною власності розуміє її правове регулювання).
В.В.Черніков,наприклад,пропонуваврозглядатиекономнетараціональневико-
ристаннямайна(соціалістичного)тайогоохоронуякокреміфункціїуправління
власністю6.

Р.В. Афанасієв, розглядаючи адміністративно-правову охорону права влас-
ностінаприродніресурси,доадміністративно-правовихзасобів,спрямованихна
її охорону (крім спрямованих на збереження та запобігання пошкодженню чи
знищеннювласностііприпиненняпротиправноїдіяльностітапокараннявинних)
відносить,зокрема,йті,щоспрямованінавідновленнятарозширеневідтворення
природнихресурсів,публічнуорганізаціюуправлінськоїдіяльностіусферіохо-
рони, у т.ч. з приводу доцільного організуючого впливу на всіх суб’єктів, що
здійснюютьвідповіднеправовласності.Адміністративно-правовізасобиохорони
(захисту) права власності на природні ресурси вчений групує на засоби
організаційного та попереджувального (запобіжного) характеру, засоби припи-
нення та відновлення, а також засіб адміністративної відповідальності7.
Адміністративно-правовим способом охорони власності (соціалістичної) З.М.
Рахлінвизначавсистемуправовогорегулюваннянетоварнихмайновихвідносин
усферівиконавчо-розпорядчоїдіяльності,щомаланаметіпопередженнязавдан-
нюшкодисуспільномунадбаннюшляхомустановленняізастосуванняпоперед-
жувально-профілактичних адміністративно-правових заходів впливу. До такого
способу,надумкувченого,належатьтакігрупизаходів:щодостворенняумову
середовища,якізапобігаютьправопорушеннюпротивласності,щодобезпосеред-
ньої охорони майна, щодо боротьби з конкретними правопорушеннями проти
власності8.

Щодо розгляду понять адміністративно-правового захисту власності й
адміністративно-правовоїохоронивласності,тоВ.В.Галуньковизначаєостанню
як«позитивнийстатичнийстанадміністративногоправа,спрямованийнапопере-
дженняправопорушеньумайновійсфері,забезпеченняумовзбереженнямайна,
відновленняйусуненняперешкодуздійсненіправавласності».Адміністративно-
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правовийзахист,щоєневід’ємноючастиноюадміністративно-правовоїохорони
власності,надумкувченого,полягаєвактивнихдіяхщодовідновленняпоруше-
ного права власності, усунення перешкод під час його здійснення засобами
адміністративногоправатапритягненнявиннихдоюридичноївідповідальності9.
І.О.Личенкоробитьвисновокпроспіввідношенняадміністративно-правовоїохо-
рони та захисту як загального та часткового, зазначаючи,що адміністративно-
правовийзахистпроявляєтьсяузв’язкузреалізацієюлишеправозастосовногота
каральногоаспектівохорони10.Терміни«охорона»та«захист»яксинонімивико-
ристовуєС.Є.Донцов,вважаючи,щоінаділенняправом,івідновленняпоруше-
ногоправа–спрямованіназахистправавласностівідпотенційноготадійсного
порушення,щодаєпідставистверджуватипропевнутотожністьфункційїїохо-
ронитазахисту11.Розглядаючиохоронутазахистсуб’єктивнихправ,В.Л.Мусіяка
розрізняєпоняттяохорониізахисту;вченимзазначається,щофункціявиключно
охоронивичерпуєсебе,колиправа,щоохороняються,незважалиназаходи,що
вживаютьсядляцього,всежпорушуються,–охороннафункціятут«переростає
взахисну»;відповіднождозахисноїфункціїнормиправавідповідальністьмає
захиснийхарактер12. І.О.Дзеравідзначає,щовосновіправовоїохоронивизна-
чальнимиєпринципизабезпеченнянепорушностітаздійсненняправавласності,
тазаходи,спрямованіназапобіганняпорушеннямцихправ,утойжечасзахисні
нормиспрямованінасампереднавідновленняпорушеногоправа.Правоназахист
прававласності,зазначаєвчений,виникаєпісляпорушенняосновногосуб’єктив-
ного матеріального права (права власності, що належить конкретному власни-
ку)13.

Системуспособівзахистувласності(соціалістичної)С.Є.Донцоввизначаєяк
сукупність взаємопов’язаних правовою природою, метою і функціями охорони
такоївласностірізногалузевихнормправа,атакожурегульованихнимиправо-
охоронних відносин14. Зміст засобів адміністративно-правового захисту права
власності суб’єктів господарюванняЮ.В.Гридасоввбачаєв«сукупностіприй-
омівіспособів,задопомогоюякихсуб’єктипублічногоуправліннятаадміністра-
тивнийсудздійснюютьзахистправізаконнихмайновихінтересівсуб’єктівгос-
подарюванняташирокогозагалуосібвідмайнапідвищеноїнебезпекивпроцесі
реалізації адміністративно-правових норм»15. В.Д. Резвих визначав адміністра-
тивно-правовий спосіб охорони власності (соціалістичної) як виконавчо-розпо-
рядчу діяльність державних органів і громадських організацій, змістом якої є
попередженняпосяганьнадержавнетагромадськемайно,організаціяохорониі
безпосередняйогоохорона,атакожвживаннязаходівадміністративноговпливу
увипадкахівпорядку,встановленихправовиминормами.Вченийнаголошуєна
адміністративно-процесуальномупорядкуздійсненняправоохоронноїдіяльності
всферізабезпеченнярежимувласності16.Узмістіфункціїохоронисоціалістич-
ноївласностіВ.В.Луньоввиділявтакінапрямидіяльностіякрозробкутавпро-
вадженняекономічнихметодівзабезпеченнязбереженняцієївласності;поперед-
жувально-профілактичнудіяльність,забезпеченнявиробничогообліку,контроль-
но-ревізійноїроботитощо;боротьбузпротиправнимидіяннями,захистпоруше-
нихправвласника,відшкодуваннязавданоїшкодитазастосуваннязаходівдер-
жавногопримусудоосіб,виннихувчиненніправопорушень17.

Відносини власності, що об’єктивно потребують правового регулювання –
становлятьважливучастинусфериправовогорегулювання.Власність–настільки
важливаекономічнатаюридичнакатегорія,щоузв’язкузізміноютогочиіншого
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пануючоготипувласностіназасобивиробництва,змінювалисяізмінюютьсяеко-
номічніформації.Рольізначеннявласностівукраїнськомусуспільствіпродовжу-
ютьзростатизрокуврік(останнірокидержава,наприклад,приймаєновізаконо-
давчі акти, спрямовані на запобігання та протидію рейдерських захоплень
підприємств). Відповідно важливе значення має та частина правової системи
України,нормиякоїрегулюютьвідносинивласності.

Важливість та актуальність названих питань, як бачимо, впливає навіть на
юридичнутермінологію.Вбачається,щовизначення«правоваохоронавласності»
дляпозначенняправового регулювання власностімогло бути актуальним, коли
йшлосяпрохідаборезультатикласовоїборотьби.Всучаснихумовах,нанашу
думку,підставидлявисновкущододіїправоохоронноїфункціїтам,дедієпосуті
функція регулятивна – відсутні. Тому вважаємо за необхідне підтримати тих
авторів, якими правова охорона власності розуміється як сукупність правових
засобів,спрямованихназапобігання,протидіютаусуненнянаслідківправопору-
шеньусферівласності.Відповідно,адміністративно-правоваохоронадержавної
власностіякчастинаправовоїохоронивласностіполягаєвсукупностіадміністра-
тивно-правових засобів, спрямованих на запобігання, протидію та усунення
наслідківправопорушеньусферідержавноївласності.Уцьомуаспектіправове
регулюванняадміністративно-правовоїохоронидержавноївласностієвтіленням
саме охоронної функції норм адміністративного права, якими врегульовані
управлінські та інші відносини в сфері державної власності. Як зазначає В.В.
Лазарев, охорона правових вимог є здійсненням лише норм, встановлених на
випадокпорушенняпервиннихприписів18.

Як видно з вищенаведеного, питання адміністративно-правової охорони та
захистувласностірозглядаєтьсявченимивгалузіадміністративногоправазточки
зору особливостей адміністративно-правового інструментарію такої охорони. З
позиції ж забезпечення ефективного управління майном державної власності
важливе значення має управлінський аспект охорони та захисту власності, що
можутьздійснюватисянелишеадміністративно-правовими,алейіншимиправо-
вимийорганізаційно-технічнимизасобами.

У ході здійснення управлінської діяльності, що втілюється у відповідних
видахадміністративнихпроцедур,передорганамиуправліннянерідкопостають
питаннявжиттязаходівохоронитазахистувласності.Здебільшогосамеціоргани
повинніякщоневжитизаходівщодозахистувласності,топринаймніпорушити
перед відповідними органами і посадовими особами питання про необхідність
вжиттявідповіднихзаходів.Аналізнормчинногозаконодавствасвідчитьпроте,
що законодавцем не надається належної уваги правовому регулюванню компе-
тенціїорганівдержавитаїїпосадовихосіб,якіздійснюютьуправлінняоб’єктами
права державної власності, щодо охорони та захисту об’єктів державної влас-
ності,невстановлюєтьсявідповіднихобов’язківіправдержавнихорганів,поса-
довихосіб.

ЗаконУкраїни«Проуправлінняоб’єктамидержавноївласності»практичноне
визначаєобов’язківабоповноваженьсуб’єктівуправліннямайномусферіохоро-
нитазахистудержавноївласності.Згіднозч.3ст.13названогоЗакону,вимоги
щодоорганізаціїтаздійсненнязаходівохорониоб’єктівдержавноївласностівиз-
начаютьспільноФонддержавногомайнаУкраїни(ФДМУ),іншісуб’єктиуправ-
ліннятаМВС.Згіднозіст.7названогоЗакону,ФДМУвідповіднодозаконодавст-
вазабезпечуєзахистмайновихправдержавинатериторіїУкраїнивідповіднодо
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законодавства,аза їїмежами–відповіднодочиннихміжнароднихдоговоріву
межахсвоїхповноважень(захистмайновихправдержавиналежитьдоосновних
завданьФДМУвідповіднодоТимчасовогоположенняпроФонд,затвердженого
ПостановоюВерховної РадиУкраїни від 07.07.1992№2558-XII;майже анало-
гічнеположенняпередбаченовпроектіЗаконуУкраїни«ПроФонддержавного
майнаУкраїни»,прийнятомуВерховноюРадою15.11.2011р.впершомучитанні
(реєстр.№9368)19).Немістятьнормщодокомпетенціїорганівуправліннястосов-
ноохоронитазахистудержавноївласностітакожзакониУкраїни«ПроКабінет
Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві
державніадміністрації»,якимирегулюютьсяосновнізасадикомпетенціїорганів
управлінняоб’єктамидержавноївласності.

Практика показує, що факти, які свідчать про необхідність вжиття заходів
захистувласності,виявляютьсяприздійсненніконтролюзанаявністютаефек-
тивним використанням майна державної власності, контролю за здійсненням
функційзуправлінняциммайном,облікудержавногомайна,забезпеченняйого
утримання, його списання та відчуження (на підготовчих етапах або під час
здійснення відповідних адміністративних процедур). Вбачається,що при вияв-
леннівідповідногофактусуб’єктуправліннядержавноювласністюповиненвжи-
тизаходівщодовідновленняпорушеногоправадержавноївласності,виявлення
осіб,виннихупорушенніцьогоправа,притягненняїхдовідповідальності(зок-
ремаповідомитиправоохоронніорганидлявжиттявідповіднихзаходів),забезпе-
читинедопущенняпорушеньуподальшому.

Таким чином, врегульований нормами адміністративного права механізм
управліннямайномдержавноївласностінерозривнопов’язанийізповноваження-
миорганівуправлінняциммайномщодовжиттязаходівізйогоохоронитазахи-
сту. Конкретні способи охорони та захисту державної власності врегульовані
матеріальними та процесуальними нормами різних галузей права (не лише
адміністративного, алейцивільного, господарського, трудового, кримінального
та відповідних галузей процесуального права). В конкретній ситуації орган
управлінняоб’єктамидержавноївласностіта/абовідповіднийправозастосовчий
орган приймають рішення щодо конкретного способу захисту державної влас-
ності – подання позову (наприклад, про витребування майна, визнання права
власності,відшкодуваннязбитків),порушеннякримінальноїсправичивідкриття
провадженнявсправіпроадміністративніправопорушення,стягненнявустанов-
леномупорядкушкоди,завданоїпривиконаннітрудовихобов’язків,притягнення
до дисциплінарної відповідальності, розгляд на колегіях органів управління
матеріалів перевірок тощо. Якщо правова норма містить обов’язок, зауважує
В.В.Лазарев,утриманнявідвчиненнядійудеякихвипадкахможерозцінюватися
якнедбалість20.

Правовідносини,пов’язані з охороноюта захистомправвласникавідпося-
ганьнайогомайно,зокремавразі їхпорушення іншимиособами,О.П.Віхров
зараховуєдоабсолютнихречовихорганізаційно-господарськихправовідносин,у
яких однією зі сторін є власник, якому протистоїть необмежена кількість
суб’єктів,зобов’язанихнепорушуватийогоправо.Такіправовідносини,зазначає
вчений,єрегулятивними,анеохоронними21.

Відповіднодост.1,2ЗаконуУкраїни«Проміліцію»захиствласностівідзло-
чинних посягань є одним із завдань міліції як державного озброєного органу
виконавчої влади. Постановою Кабміну від 10.08.1993 р. № 615 «Про заходи
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щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та іншихформ власності» на
базіпідрозділівохорониприорганахвнутрішніхсправутвореноДержавнуслуж-
буохорониприМВСУкраїни(далі–ДСО)тазатвердженоПоложенняпронеї.
В.І.Курило,В.І.Шаповал,досліджуючидіяльністьДСО,зазначають,щоїхнікон-
курентіперевагинаринкупослугохорониполягаютьв тому,щоцепрактично
єдинаохороннаорганізація,щомаєправонапрактиціефективнозастосовувати
силутазброю22.Дійсно,міліціюохорониВ.В.Галуньковизначаєякпрофесійне
озброєнеформування,оперативнопідпорядкованезпитаньзапобіганняправопо-
рушеннямумісцяхнесенняслужбикерівникамвідповіднихорганіввнутрішніх
справ, створене для вирішення завдань охорони об’єктів всіх форм власності,
забезпечення особистої безпеки громадян на договірних засадах, запобігання і
припиненняправопорушень,зможливимзастосуваннямзаходівбезпосереднього
примусу23.

Прийнятий 17.11.2011 Верховною Радою Закон України «Про охоронну
діяльність»,щомаєнабутичинностічерез6місяцівздня,наступногопіслядня
йогоопублікування,визначаєохоронумайнаяк«діяльністьзорганізаціїтапрак-
тичного здійснення заходів охорони, спрямованихна забезпеченнянедоторкан-
ності,цілісностівизначенихвласникоміналежнихйомубудівель,споруд,тери-
торій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та
іншогорухомогоінерухомогомайна,зметоюзапобіганнята/абонедопущеннячи
припиненняпротиправнихдійщодонього,длязбереженняйогофізичногостану,
припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення
здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно
нього».Законневизначаєпоняття«охорона»тавживаєйогоякзрозуміле.

ЗазначеноюпостановоюКабмінувід10.08.1993р.№615затвердженоперелік
об’єктів,щопідлягаютьобов’язковійохороніпідрозділамиДСОзадоговорами.
Аналізуючицейперелік,слідвідмітити,щодалеконевсіоб’єкти,якіоб’єктивно
підлягаютьособливійохороні, євцьомупереліку.Так,наприклад,постановою
Кабмінувід13.04.2011р.№415доньогобуловключенобудинкитаприміщення,
в яких розміщуються органи влади Автономної Республіки Крим (конкретний
перелік має визначатися Головою Ради міністрів Республіки). Однак наразі в
зазначеномуперелікунемає,наприклад,будинків іприміщень,уякихрозташо-
ванімісцевідержадміністраціїтаїхніструктурніпідрозділи(немаєцихпідрозділів
івперелікуорганівдержавноївладиУкраїни,щодоякихздійснюєтьсядержавна
охорона,передбаченихЗаконом«Продержавнуохоронуорганівдержавноївлади
України та посадових осіб»). В умовах дії Закону «Про здійснення державних
закупівель»місцевідержадміністраціїтаїхніструктурніпідрозділимусятьзасто-
совуватипроцедури,передбаченіцимЗаконом,призакупівліпослугзохорони,і
заціновимкритеріємнерідкоукладаютьдоговоринаохоронузіншимиохорон-
нимиорганізаціями(крімДСО).Вищезазначеніособливості,відповіднодояких
недержавнісуб’єктиохоронноїдіяльностіневправівживатибільшістьправоохо-
роннихзаходів,передбаченихЗаконом«Проміліцію»,призводитьдозниження
рівнябезпекийохорониоб’єктівдержавноївласності.Цепитаннянелишеком-
фортутаособистоїбезпекипрацівниківдержавнихорганів(відповіднодост.11
чинногоЗакону«Продержавнуслужбу»держслужбовецьмаєправонасоціаль-
ний іправовийзахиствідповіднодойогостатусу),алейавторитету,йбезпеки
органівдержавноготакомунальногоуправління,йуціломудержавитамісцевого
самоврядування.

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо за необхідне зробити наступні вис-
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новкитапропозиції:адміністративно-правоваохоронадержавноївласності–це
сукупністьадміністративно-правовихзасобів,спрямованихназапобігання,про-
тидію та усунення наслідків правопорушень у сфері державної власності.
Адміністративно-правоваохоронадержавноївласностіневходитьдоуправління
майном державної власності, однак тісно пов’язана з нею, оскількифакти, які
свідчатьпронеобхідністьвжиттязаходівзахистувласності,виявляютьсяпершза
всепідчас здійсненняуправлінськоїдіяльності.Конкретні способиохоронита
захистудержавноївласностіврегульованінормамирізнихгалузейправа,зокрема
адміністративного, цивільного, господарського, трудового, кримінального.
Суттєвимнедолікомправовогорегулюванняусферіуправліннямайномдержав-
ної власності слід визначити те,що закономнепередбачається обов’язків кон-
кретнихсуб’єктівуправліннямайномдержавноївласностіщодовжиттязаходів
охорони та захисту при виявленні порушень права державної власності. Вба-
чається за необхідне при внесенні змін до Закону України «Про управління
об’єктамидержавноївласності»передбачитиобов’язкисуб’єктівуправліннядер-
жавноювласністюпривиявленніфакту,щовимагаєвжиттязаходівщодоїїзахи-
сту, вжиття заходів щодо відновлення порушеного права державної власності,
виявленняосіб,виннихупорушенніцьогоправа,притягненняїхдовідповідаль-
ності (зокрема, повідомити правоохоронні органи для вжиття відповідних
заходів), забезпечити недопущення виявлених порушень й надалі.Невжиття
відповіднимиорганамиуправліннятаїхнімипосадовимиособамизаходівреагу-
ванняпривиявленнівідповіднихфактівнеобхіднорозцінюватиякслужбовунед-
балість, що тягне за собою юридичну відповідальність.Перелік об’єктів, що
підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при
МВС за договорами, затвердженийпостановоюКабміну від 10.08.1993№615,
доцільно доповнити, включивши до цього переліку місцеві державні адміні-
страціїтаїхніструктурніпідрозділи.

Сучасний стан адміністративно-правового регулювання в розглянутій сфері
свідчитьпро актуальність і перспективністьподальшихнауковихдослідженьу
цьомунапрямі.
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