
її 11рохолжснни та :1нілhнснн~1 3 11уGлічної служGи нілноситhс~І J(O коv1-
ІІСТСНІ(іЇ алміністратинних су,т(ін. Питаню1 ІІ(ОJ(О нак;ІаJ(СНЮІ Ю1СІ(И

ІІ;ІІнарних СПІІ'НСНh а ТаКОЖ НИСНОНКу, 11(0 MlCTИTh НСІ'аТИННУ ОЦІНКУ :ш 
результатами оцінювання с.1ужбової ;:rія.тІьності державного службовця 

належать до проходження державної служби. 

Праnо па захист від пезакоююго переслідувштя з боk}' дер.жавиих ор

ганів та їХ посадових осіб у разі повідо.илеюtя про фаюпи порушеюtя вшо,юг 

цього Закону покликаІІО гарюпуnати держаш1о:му с.1ужбоnцю пра nо nий 

:шхист 11ри никонанні ним сноїх Іюса,Jtоних оGон\І3кін. у тому чис.Іі і1 

у ІІитанн~Іх :шконності функІtіонунанни J(СржанноІ·о Щ1І'ану aGo ,Т(і~І.Іh
ності посадових осіб цього органу. При цьому c.1i;:r звернут:и увагу на те, 
шо :мова й;:rе про порушення ви:мог саме 3акону <<Про державну служ

бу~> як держаnпим органом, так і поса;:rоnи:ми особа :ми. Слід зазначити, 

шо це пра nо ;:repжanнoro службоnuя с ;:rосить абстрактним, оскL1ьки із 

його формулоnапня пе шлначасться, чи мо nа йде тL1ьки про порушен
н~І н~ІмоІ· Закону «Про .Іtсржанну СJІужGу)> .Іtсржанним ор1·аном aGo і~оІ'О 
ІІОСа}(ОНИМИ осо()а_\Н1, Н ИКО_\1У :1}(іЙСНЮЕ СНОЮ ,Іti~ІJihHiCTh )ІСрЖаННИі~ 

службовець, ч:и :мова йде про будь-які ;:rержавні органи і їх поса;:rових 

осіб. 

КОЗИР В. В. 

ТТаІ(ЇОІІ<LJJ,JІИЙ уІІіверситет «О;(есJ,ка юри;(ИЧІІа ака;(е\1ЇЯ>>, 

аспірант кафедри адміністративного і фінансового права 

ОБ'ЄКТ ІІРЛВОІІОРУІІІ ЕІІІІЯ 

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 

Праnоnими заса;:rами адміпістратшшої nі;:rпоnідальпості за порушен

н~І :шконоланстна 11ро ;(сржанну таt-:мниІ(Ю є Закон України «Про )(Ср

жанну таt-:мниІІЮ» і КУ11АП (ст. 212-2). Аналі3 ст. 39 на3нано1·о .Закону 
сві;:rчить про те, що він визначає два основні по.1оження: 1) вид:и юри
дичної відповідальності за порушення законодавства про державну та

є:мницю: дисцип.1інарну, ад:міністративнута кр:имінальну; 2) об'єкт:ивну 
сторопу а;:rміністратишшх проступків у цій сфері. Ко;:rекс України про 

адміністративні правопорушення. як і належить uьому :шконодаnчо:му 
акту, НИ3Начає ~ІК СКJІа,!( І(ИХ ІІОруІІІСНh, так 1 СИСТему а;[МlНІСТраТІ1ННИХ 
CT~II'HCHh 3а ЇХ НЧИНСНН~І. СТОСОННО характерИСТИКИ СК..ІЩІtУ l(hOI'O а;[V1і
нн:траТИННОІ'О ІІраНОІІОруІІІСННИ. СJІЩ, насаМІІСрС;[. ІІОІ'О)ІИТИС~І 3 ТС~ЮЮ 
про те, під юрид:ичн:им с:к.1адом а;:r:міністрат:ивного правопорушення 

розу:міється передбачена нор:мами права сукупність ознак (елементів), 

Ja наяшюсті яких те чи інше протиправне ;:rіяння :можна кnаліфікуnати, 
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~ІІ<аJ(МіНі<.:траН1ННе ІІраНОІІОр)'ІІІеННИ. ТаКИМ ЧИНО\1 \ЮНа і1;(е 11роо6\-:кт, 

оG't-:ктинну сторону, суб'єкт і суб'єктинну сторону. 

ПерІІІ ніж ІІереі1ти ;ю характеристики ІІІ:.ОІ'О еJІе\1енту, с.-ІііL І-нвна

•штися у тому, шо об'єкто:\t правопорушення :\южуть бути ті..1ьки сус

пі..lьні віJносини, шо регу.:Jюються та охороняються нормами права, 

а :иатеріа.:Jьпі пред:иети і ..::ryxonпi блага :иожуть nиступати. як пре..::rмет 

праnопорушеппя. Отже. об'скт праnопорушеппя- ue ті суспі:Jьпі nі..::r

посипи, які регулюються та охороняються пор:иа:\tИ праnа і па які по
ОІІ'ає КОНКретне ІІраІ-ІОІІОр)'ІІІеНЮІ. У І~ЬОМУ 3Н\І3КУ нарто ІІОПЩИТИОІ :1 
те:-юю В. В. СкиGиІ(ькоІ·о. ~Ікиtі 3а3начан, що характер сусІІі;Іьної не6е3-

печності правопорушення визначається об'єктом посягання, а ступінь 

суспі.т1ьної небезпечності - об'єктивною та суб'єктивною сторонами 

nчипепого праnопорушеппя [Скибицкий В. В. Осnобож..::rепие от уго

.:Jошюй отnетстnешюсти и отбьшапия пака:шпия.- К.: Наукоnа ..::rу:\1-

ка, 1987.- 183 с.]. Беручи цю тезу за оспоnу, nи:шачепо, шо об'сктом 
ІІОруІІІеНН~І 3аКОН(ЩаНСТНа І ІрО .іLержанну Таt-:\ІІНИІ(Ю Є ІІраНОНl.іLНОСИНИ, 

Іюн\І3ані 3 J(ОстуІю\11, :шсекречунанн~Ім/р(нсекречунанюІ\1, никорис
тання:\'І та охороною ..::rержавної таємниці, а пре..::r:\-Іетом правопору

шення - :\-Іатеріальні носії тає:\'rної інфор:\'rаuії або ж сама тає:\'ша ін

формаuія. У uі.тю:\-Іу c.:Ji..::r сказати, що при порушенні законодавства про 
..::rержаnпу тас:\пшцю, праnи.:Jьпе nизпачеппя об'скта праnопорушеппя 

мас ..::rуже nелике зпачеппя, такякдозnо.:Jяс nизпачити сутність nчипепої 
,:LіЇ, НСТаІІОВИТИ \11еЖі суСІІі;ІІ>ІІОЇ ІІе6е:JІІеЧІІОСТі, рінеІІІ> JаІІОіLі~ІІІОЇ 1111<0-
,:Lи та іШС :JMOI'Y ІІраІІИ;ІІ>ІІО ква;Ііфікувати НЧИІІеІІі іLіЇта НСТШІОІ\ИТИ ІНЩ 
ні;(ІІоні;ш.І ьності. 

ПерІІІ ніж ІІереі1ти ;(о характеристики о6\-:кта ІюруІІІенюІ 3аконо

;шнстна 11ро іІержанну тає\1НИІІЮ та нрахонуючи те, 1110 нrвнача;Іьним 
поняттям є <<..::rержавна таємницю>, с .. 1ід акцентувати увагу на її визна
чені, як виду таоtної інформаuії, що охоплює віJомості у сфері оборо

пи, екшю:\tіки, пауки і техніки, зоnпішпіх nіJпосип, ..::rержашюї безпе

ки та охоропи правопорядку, розго.:Jошеппя яких :\юже заnдати шкоди 

паціопа.1ьпій беJпеuі України та які nизпапі у поря..::rку, ncтaпon.:JeiiO:\ty 
Законо\1 <<Про :tержанну тає\1Н~ЩЮ•>, :tержанною та~:-:мниІ(ею і ІІііLІИ

І·ають ОХОроні J(ержаНОЮ, 1\е ІІОН~ІТ'І'~І іШЕ \Ю)ІСІІ1НіСТЬ НІЮКре\ІІІПИ такі 

ознаками, шо характеризують її сутність: 1) ..::rуже важ.rшва інформація; 
2) її розголошення може зав..::rати школІ державним інтересам; 3) пере
.:Jік інформації, що може бути ві..::rнесеним до державної таоtниuі, за

кріплюсться законом; 4) nопа охоропясться засоба:ии адміпістратиnпої 
і кримінальної nі..::rпоnідальпості; 5) ..::rля її охоропи створепий спеuіа.:Jь
ниtі режим- режи\1 тш-:мності ~ІнфщншІІ.іі1не :шконо;шнстно України: 

науконо-11рактичниtі коментар J 3а ре;[, К). ШемІІІученкоі. Чижа.- К.: 
ТОП Юридична ;~умка, 2006.-232 с.]. 

Притримуючись зага.:Jьноприйнятого по.:Jоження шодо виокре:\'І

.:Jення загального, ро..::rового і конкретного (безпосере..::rнього) об'єкта, 
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у КОНТеКСТі l~hOI'O ,!~ОСJІііtЖеННИ CJІiil jІ0Н3ЧИТИ, 11~0 j31'i.UhHИi--i оG'єкт

ІІ,с уреІ-уJІnонанІ та охоронюнан1 нормаVІи 11рана су<:ІІІ.ІhНІ нщноси

ни у сфері наІІ,іонанnної GсjІІски. Ро;tони~-і оG't:кт, ~Ік 11ранило, ни

значається назвою роз;:rілу КУпАП, в якому ротміщена відпові;:rна 

стаття- 212-2 <(Порушення законодавства про державну тає:мнrшю»
<'Адміністративні правопорушешrя. що посягають па встановлений по

рядок упраnлішrя~. При uьo1ty с.1ід зазначити, що суперечностей :між 

положепням КУпАП шодо родового об'скту па:шапого правопорушеп
н~І і тсоретичниVІи ;юроGками ІІІ.ОіЮ інституту а;rv1іністрат11нної ні,ІtІІО

нІ;~шІ nно<:тІ не має. 

Особливої уваги зас.1уговує питання що_;ю безпосере;:rнього (кон

кретного) об'єкту ;:rослі;:rжуваного правопорушення. ІЗихо;:rячи із науко

nо-теоретичних по.1ожепь теорії адміпістратишюго права бе шосеред
ній об'скт - це суспільні nідпосипи, які регулюються та охороняються 

правом. па які здійсшосться пасягапня у виг.1я;:rі ;:rіяпь, передбачених 

конкретною статтею (ст. 212-2) КУ11АП. Анані::; оG\-:ктинної сторони 
ll,hOI'O ІІр3НОІІ0руІІІеНЮІ СНЩЧИТh 11р0 те, 1110 Н y::;aІ.aJihHCHOMY НИІ-:JІ~Щl 

безпосередній об'єкт - це суспі.1ьні відносини, пов'язані із захистом 

державної таємниuі. О;:rнак, у такому виг.1я;:rі конкретний об'єкт є до

СІ-ІТЬ завуальованим, абстрактним і нечітки:м. Як уявляється, необхі;:rно 

чітко визначитися, що становить зміст поняття <оахист ;:rе_ржавпої та

с:мпиці». Звернепня ;:ro ст. 212-2 КУпАП дас пі;:rстаnи виокремити такі 
СУСІІІ.ІІІ,ІІІ ІН)~ІІОСИІІИ, ЩО СТаІІОВШПї, JMICT ІІОІШТПІ <<ШХИСТ }tержаВІІОЇ 
тасмІІИІtі» ~Ік Gс:нюсерс;tІІІ,ою оG'скту ІІршюІюруІІІСІІІІ}І, :Jокрсма що,1~о: 

І) ІІОрІ-ІJtКУ ІІсрс;tачі ;tсржанної пtєVІниці; 2) Іюри;rку -1асскрсчунанни/ 
р(всскречунанни інформації; 3) ІІі;tстан 3асекрсчунанни інформації·; 4) 
ІІОр~ІJ~І<У на,т~аННИ J~ОІІуску і ltОСТУІІУ ltO J(ержанно]' Т3ЄМНИІІі; 5) НЖИТТ~І 
заходів щодо забезпечення охорони державної тає:мниuі; 6) забезпечен
ня контро.1ю за охороною державної тає:мниuі; 7) порядку проваджен
ня ;:rіяльності, пов'язаної з державпою тасмшшею; 8) виконапня норм 
і rш1юг криптографічного та техпічного захисту секретної інформації. 
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