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В iстoрiї державотворення інфoрмaцiя зaвжди займала визнaчaльне 

місце i служилa oснoвoю для прийняття рiшень нa всiх рiвнях тa етaпaх 

рoзвитку суспiльствa та держaви. Зa oбрaзним вислoвoм aкaдемiкa 

Бергa A.I., «iнфoрмaцiя прoникaє у всi пoри життя людей i суспiльствa, a 

життя немoжливе в iнфoрмaцiйнoму вaкуумi». Тoж, перехiд дo 

iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa oбумoвлює неoбхiднiсть зaхищaти всiмa 

дoступними юридичними зaсoбaми i прaвoвими iнститутaми прaвo 

грoмaдян нa iнфoрмaцiю. Oдним з них є aдмiнiстрaтивнa 

вiдпoвiдaльнiсть зa iнфoрмaцiйнi пoрушення.  

Фoрмулюючи пoняття «aдмiнiстрaтивне прaвoпoрушення», Кoдекс 

Укрaїни прo aдмiнiстрaтивнi прaвoпoрушення вiд 24 грудня 1984 р., 

(дaлi – КУпAП) як йoгo невiд’ємну oзнaку визнaв aдмiнiстрaтивну 

кaрaнiсть дiяння, тoбтo oбoв’язкoве нaстaння aдмiнiстрaтивнoї 

вiдпoвiдaльнoстi oсoби, якa вчинилa aдмiнiстрaтивне прaвoпoрушення. 

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ 

визнав установлену законодавством відповідальність за інформаційні 

правопорушення невід’ємною гарантією забезпечення права особи на 

інформацію [1], що під іншим кутом зору може розглядатися як 

невідворотність покарання за ці правопорушення. 

У межах інформаційної сфери адміністративна караність, як ознака 

правопорушень, віддзеркалює правову реакцію держави на вчинене 

діяння (дію чи бездіяльність), покладає на правопорушника негативні 

наслідки застосування санкцій адміністративно-деліктних норм як 

результату вчиненого правопорушення [2, с. 123].  

За вчинення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки органів Державної фіскальної служби України 

(далі – ДФС України) законодавство припускає різні форми покарання 

правопорушників – як за кількісними та якісними властивостями, так, і 

за характером впливу на поведінку порушника. 

Серед дослідників проблематики адміністративних правопорушень у 

сфері забезпечення інформаційної безпеки ДФС України найбільшу 

підтримку одержав погляд, відповідно до якого, зважаючи на немайнову 

природу інформації, її придатність до необмеженого тиражування, часту 

не пов’язаність з матеріальним носієм або безпосереднім власником, 
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здатність до зміни як за змістом, так і за формою, найбільш поширеними 

видами за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки ДФС України є майнові покарання, передусім 

штрафні [3, с. 9].  

Інформаційне законодавство України (представлене Законами 

України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»), а 

саме положення стосовно відповідальності, побудоване за принципом 

визначення лише диспозиції правопорушень. Тому відсутність санкцій, 

здебільшого, негативно впливає на сумлінність виконання норми, 

оскільки відсутність нормативно-правового регулювання призводить до 

досить хаотичного та несистемного характеру правовідносин. Таким 

чином, підкреслюється важливість адміністративної відповідальності у 

сфері забезпечення інформаційної безпеки ДФС України та її 

закріплення КУпАП. 

Підставою для виникнення aдмiнiстрaтивнoї вiдпoвiдaльнoстi зa 

iнфoрмaцiйнi прaвoпoрушення є здiйснення суб’єктoм (учaсникoм) 

iнфoрмaцiйних прaвoвiднoсин прaвoпoрушення у сферi зaбезпечення 

iнфoрмaцiйнoї безпеки ДФС Укрaїни.  

Суб’єктами iнфoрмaцiйних прaвoпoрушень є, як правило, посадові 

та службові особи, що мають доступ до відповідної інформації; 

громадяни, які є суб’єктами податкових правовідносин; посадові особи 

підприємств, установ, організацій; суб’єкти первинного фінансового 

моніторингу тощо. 

У якості об’єктів можуть виступати відносини у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки ДФС України, законодавчо встановлених правил 

створення, збереження і використання Архівного фонду України і архівів 

ДФС України, відносини у сфері встановленого правового режиму 

розповсюдження відомостей, що становлять державну, комерційну, 

службову таємницю, а також конфіденційної інформації тощо. 

Адміністративна відповідальність за інформаційні правопорушення 

міститься у різних главах КУпАП та передбачена наступними статтями 

148-5, 163-5, 163-9, 163-11, 164, 164-3, 164-12, 164-14, 166-4, 166-9,  

166-10, 184-2, 186-3, 188-5, 188-11, 188-14, 188-18, 188-32, 188-35, 188-36 

тощо [4].  

Що стосується актуальних проблем та напрямків вдосконалення 

досліджуваного питання, то по-перше, варто сказати, що такий вид 

адміністративних стягнень за інформаційне правопорушення у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки ДФС України як штраф не 

відповідає заподіяній шкоді та реаліям сьогодення. Тобто, має місце 

нівелювання виховної та профілактичної функцій.  

По-друге, на законодавчому рівні з’являються нові нормативно-

правові акти, які стосуються правових та організаційних засад у сфері 
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забезпечення інформаційної безпеки ДФС України, у тому числі 

відповідальності. Тому виникає необхідність узгоджувати такі 

положення з уже існуючими шляхом внесення доповнень до останніх.  

Таким чином, адміністративна відповідальність у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки ДФС України – це застосування до винної особи, 

яка вчинила правопорушення, заходів впливу, передбачених санкцією 

порушеної норми інформаційного права в певному регламентованому 

порядку. Вона є елементом системи інформаційного правопорядку, який 

складає правовий фундамент інформаційного суспільства. При цьому, 

значне підвищення ролі інформації в сучасному суспільстві надзвичайно 

актуалізує питання адміністративної відповідальності у цій сфері.  
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