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ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ 

 
Стаття акцентує увагу на особливостях правових засад адміністративної відповідальності в цілому та 

виокремлює в них правові основи адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з 
інвалідністю. На підставі теоретико-емпіричних досліджень здійснено аналіз  дефініції «правові засади як система 
принципів» та шляхом порівняння наукових визначень і аналізу діючого законодавства викладено авторську 
інтерпретацію терміну «правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з 
інвалідністю». Досліджено керівний вплив правових засад на суспільні  відносини, що виникають при вчиненні  
адміністративного проступку, який посягає на права та свободи осіб з інвалідністю.   

Ключові слова: правові засади, принципи адміністративної відповідальності, верховенство права, підстави 
адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю. 
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Kolobishko V. LEGAL BASIS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF 
RIGHTS AND FREEDOMS WITH DISABILITIES LEGAL AS A SYSTEM OF PRINCIPLES 

The article focuses on the peculiarities of the legal framework of administrative responsibility in general and 
distinguishes between them the legal framework for administrative liability for violating the rights and freedoms of persons 
with disabilities. On the basis of theoretical and empirical research, the analysis of the definition of "legal principles" was 
made, and by comparing the scientific definitions and the analysis of the current legislation, the author's interpretation of 
the term "legal principles of administrative responsibility for violation of the rights and freedoms of persons with 
disabilities" is set forth. The influence of legal principles on social relations that arise in the commission of an 
administrative offense that infringes the rights and freedoms of persons with disabilities is explored. 

Key words: the legal principles, the principles of administrative responsibility, the rule of law, the grounds for 
administrative liability for violating the rights and freedoms of persons with disabilities. 

 
Постановка проблеми. Процеси євроінтеграції, в які вступила Україна передбачають систематичні зміни в 

національному законодавстві в сторону демократизації та визнання прав та свобод людини і громадянина 
найвищою соціальною цінністю, пріоритетним напрямом діяльності держави. Державний апарат має працювати у 
напрямку створення всіх необхідних умов для реалізації громадянами наданих і гарантованих Конституцією прав і 
свобод. Держава гарантує надійний правовий захист від необґрунтованого застосування адміністративного 
примусу, а уразі його застосування – захист прав і законних інтересів особи, яка підлягає адміністративній 
відповідальності, а також вжиття всіх необхідних заходів для відновлення порушеного права. 

Водночас необхідно зауважити, що притягнення до будь-якого виду юридичної відповідальності, в тому 
числі адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, має відбуватися тільки у 
відповідності до чинного законодавства і не суперечити загальновизнаним принципам, що закладені у Конституції 
України, Законах України та міжнародних договорах згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принципи юридичної відповідальності як правового інституту 
окреслено в працях вчених з теорії держави і права, зокрема: О. Ф. Скакун, Є. O. Гіда, Є. В. Білозьоров, 
A. M. Завальний, А. Д. Машков, В. М Кириченко. 

Правові основи та зміст адміністративної відповідальності, в тому числі правові засади фрагментарно, були 
предметом дослідження багатьох вчених у галузі адміністративного права, зокрема В. Б. Авер'янов, Ю. П. Битяк, 
В. В. Зуй, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук, С. Т. Гончарук, С. В. Ківалов, В. К. Колпаков, С. В. Пєтков, 
Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко та інші. 

Формулювання цілей статті. Щоб визначити поняття «адміністративно-правові засади адміністративної 
відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, як системи принципів» необхідно визначити зміст 
його ознак закріплених у чинному законодавстві, наукових дослідженнях, а також шляхом порівняння з ознаками 
інших категорій. Визначити види керівних ідей, які діють під час притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи чинне законодавство України про адміністративну 
відповідальність необхідно зазначити, що поняття правових засад адміністративної відповідальності та їх 
правового змісту в ньому не визначено. Наявність визначення вказаної дефініції та наповнення її змістом дало б 
можливість виокремити правові особливості інституту адміністративної відповідальності серед інших видів 
юридичної відповідальності, надало б можливість для правильного тлумачення та застосування норм 
законодавства про адміністративну відповідальність, стало б підґрунтям для подолання прогалин у правовому 
регулюванні суспільних відносин, які виникають після вчинення адміністративного проступку, гарантувало б 
дотримання принципу верховенства права при здійсненні провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, які посягають на права та свободи осіб з інвалідністю. 

Укладачі Енциклопедичного словника з державного управління Ю. В. Ковбасюк, В.П. Трощинський та інші 
визначають, що принципи (від лат. principium– початок, основа, виникнення, першоджерело) – основні вихідні 
положення будь-якої теорії чи вчення, вихідні засади пояснень чи керівництва до дії. Принципами є основні 
засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і 
відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи права, державного устрою тощо. [1, с. 560]. 

В.Т. Бусел та укладачі Великого тлумачного словника сучасної української мови під засадами розуміють 
основу чогось; ті головні, вихідні положення, принципи на яких ґрунтується, базується що-небудь. Водночас 
принципом вважається основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. 
ін. [2, с. 419, 1125]. Підсумовуючи вказане необхідно наголосити, що поняття правових засад та принципів 
ототожнюються. 

О. Ф. Скакун визначає принципи відповідальності як загальноприйняті норми-ідеї найвищого авторитету, 
які слугують основними засадами імперативного характеру, на підставі яких компетентні органи застосовують 
санкції правових норм до правопорушників з метою забезпечення правового порядку [3]. 
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Є.О. Гіда констатує, що принципи юридичної відповідальності - це засадничі, фундаментальні положення, 
що виражають сутність і призначення юридичної відповідальності, а також визначають закономірності її 
функціонування та порядку реалізації [4]. 

А. Д.  Машков формулює принципи юридичної відповідальності як засадничі вимоги, що визначають її 
зміст, підстави, гарантії та процедури здійснення [5]. 

Кириченко В.М наголошує, що принципи юридичної відповідальності — це законодавчо сформульовані 
положення та ідеї, що визначають підстави, порядок і межі юридичної відповідальності [6]. 

Авторський колектив Курсу адміністративного права встановлює, що принципи адміністративної 
відповідальності - це основні положення, закріплені в Конституції та інших законах України, на яких базується 
порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності [7]. 

Що стосується поняття адміністративної відповідальності то законодавчого визначення даного інституту у 
чинному законі немає, але вона була предметом дослідження досить широкого кола науковців, які мали наступні 
наукові підходи визначення вказаного інституту: 

1. Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб, яка 
полягає в застосуванні уповноваженими державою публічними органами (їх посадовими особами) певного виду 
адміністративного примусу – адміністративного стягнення (адміністративної санкції).[8, с. 289]. 

2. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на правопорушників 
загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою 
для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру [9, с. 167]. 

3. Адміністративна відповідальність – це реакція держави в особі компетентних органів на адміністративне 
правопорушення [10]. 

4. Адміністративна відповідальність – сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв'язку 
із застосуванням уповноваженими на те органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністративний 
проступок, передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій - адміністративних стягнень [11, с. 
430-431]. 

5. Адміністративна відповідальність – застосування до порушників загальнообов'язкових правил, що діють 
у сфері управління та інших сферах адміністративних стягнень [12, с. 186]. 

6. Адміністративна відповідальність – накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які 
діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки 
матеріального чи морального характеру [13]. 

7. Адміністративна відповідальність – примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування 
правомочним суб'єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, 
які виконані правопорушником [14, с. 252]. 

8. Адміністративна відповідальність – це відносини, що виникають між органами виконавчої влади і 
фізичними або юридичними особами (за умов відсутності між ними відносин службового підпорядкування) з 
приводу вчинення останніми передбачених законодавством протиправних діянь і полягають у застосуванні до них 
в адміністративному порядку передбачених законом стягнень [15, с. 34]. 

Висновки. Враховуючи наукові погляди вчених стає можливим визначити, що принципи (засади) 
адміністративної відповідальності – це законодавчо сформульовані, основні засади, вихідні ідеї, норми 
найвищого авторитету, які слугують основними засадами імперативного характеру, виражаючи сутність і 
призначення адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, визначають 
підстави, гарантії та процедури її здійснення та на яких базується порядок притягнення винних осіб до 
адміністративної відповідальності і якими керуються уповноважені органи держави при накладенні стягнення та 
забезпечення відновлення порушеного права. 

Враховуючи те, що чинне законодавство України про адміністративну відповідальність немає визначення 
поняття адміністративної відповідальності, а лише обмежилося вказівкою на те, що її мірою є адміністративне 
стягнення (ст..23 Кодексу України про адміністративні правопорушення), стає можливим на основі аналізу 
наукових праць та літератури визначити, що адміністративна відповідальність за порушення прав і свобод осіб з 
інвалідністю – це вид юридичної відповідальності, який являє собою сукупність врегульованих адміністративним 
законодавством суспільних відносин, що виникають у зв'язку із застосуванням уповноваженими на те органами 
(посадовими особами) до осіб, які вчинили адміністративний проступок, що посягає на права і свободи осіб з 
інвалідністю передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій - адміністративних стягнень, які 
тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру і які зобов’язують 
порушника відновити правове становище потерпілого. 

Отже, правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю – 
це законодавчо закріплені імперативні ідеї, якими керуються уповноважені державою органи та посадові особи 
при застосуванні адміністративних стягнень до осіб, які вчинили адміністративні проступки, що посягають на 
права та свободи осіб з інвалідністю, виражають суть і призначення інституту адміністративної відповідальності за 
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порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, гарантують захист прав і свобод особи, яка притягується до 
відповідальності та відновлення порушеного права особи з інвалідністю. 
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ІНСТИТУТ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ 
ВИЗНАЧЕННЯ  

 
У статті проаналізовано поняття бенефіціарного власника, як правової категорії, її визначення у роботах 

вітчизняних та закордонних науковців, а також у практиці міжнародного та українського оподаткування. Крім 
того, досліджено розвиток співробітництва держав у цій сфері – основні напрями, особливості і форми 
міжнародної співпраці. 

Ключові слова: бенефіціарний власник, модельна конвенція, міжнародне співробітництво, оподаткування. 
 
Kosenkova A. BENEFICIAL OWNERSHIP: CONCEPT, FEATURES AND CRITERIA OF 

DETERMINATION 
The author analysed the concept of beneficial owner, its determination in the research papers of national and foreign 

scientists, as well as in international and Ukrainian taxation. In addition, author explored main directions, features and 
forms of international cooperation in this area.  

Key words: beneficial owner, model convention, international cooperation, taxation.  
 
Постановка проблеми. Концепція бенефіціарного власника вже протягом декількох десятиліть є 

предметом дискусій в науці та практиці міжнародного оподаткування. Відсутність чіткого визначення самого 
терміну “бенефіціарний власник (бенефіціар)”, а також однозначного розуміння його значення, тільки 
поглиблюють невизначеність для платників податків у міжнародній площині.  

На сучасному етапі реформування податкової системи важливим є забезпечення відповідності світовим 
стандартам з метою формування зрозумілих і чітких основ взаємовідносин між платниками податків та 
податковими органами, які позитивно б впливали на інвестиційний клімат та зовнішньоекономічну діяльність 
вітчизняних суб’єктів господарювання. Світовий досвід тлумачення норм інституту бенефіціарного власника 
втілений у МК ОЕСР (Модельній конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку) та, за умови 
його належної адаптації в українське законодавство, може стати одним із важливих елементів, необхідних для 
забезпечення відповідності вітчизняної податкової системи світовим стандартам щодо протидії розмиванню 
податкової бази та уникнення подвійного оподаткування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концепція бенефіціарного власника стала предметом 
досліджень таких вітчизняних і закордонних вчених, як П.О. Селезнь, В.О. Гідірім, Ш. дю Шот, К. Фогель, Л. де 
Бро, О. Крижановська, тощо. Але, незважаючи на, перший погляд, достатню кількість наукових розробок з 
вибраної тематики, питання концепції бенефіціарного власника до сих пір залишається недослідженим, що тягне за 
собою негативний вплив на розвиток наукової думки та відсутність єдиного підходу до розуміння концепції.  

Формулювання цілей статті. Виходячи з вищезазначеного, метою цієї статті можна визначити 
дослідження концепції бенефіціарного власника в українському податковому законодавстві та науковій літературі, 
а також у міжнародних актах, та виокремлення критеріїв визначення бенефіціарного власника як правової 
категорії.  

Виклад основного матеріалу. Концепція бенефіціарного власника зародилась поза межами механізму 
міжнародно-правового регулювання податкових відносин. Ії основні засади були сформовані в рамках інституту 
трасту в англосаксонській правовій сім'ї і грунтуються на ідеї можливості розподілу різних функцій власності між 
різними особами, що дає змогу виокремлювати “номінального власника”, “юридичного власника” та 
“бенефіціарного власника” [1]. У самому загальному вигляді концепція бенефіціарного власника є більш м'яким  
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