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1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Виконання покладених на поліцейського та поліцію в 

цілому обов’язків зумовлює використання ними певних засобів, необхідних у 
їхній повсякденній роботі. Одним з таких засобів є публічне майно, що 
використовується з метою реалізації делегованих державою повноважень із 
забезпечення правоохоронної діяльності, яке можна умовно поділити на 
спеціальні засоби, рухоме та нерухоме майно і публічні грошові кошти. Цим 
пояснюється необхідність докладного розгляду видів та особливостей такого 
майна задля чіткого встановлення взаємовідносин органів державної влади та 
місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб із поліцією з приводу 
його використання. Крім того, під час дослідження адміністративно-правового 
регулювання використання публічного майна поліцією необхідним видається 
здійснення глибокого теоретичного осмислення існуючих понять цього 
правового інституту та невід’ємних його складових. 

Серед останніх важлива роль відводиться питанню відповідальності поліції, 
з огляду на використання нею публічного майна, в контексті норм ст. 3 
Конституції України: «… Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність». Адже, крім дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та 
цивільно-правової відповідальності, до якої притягаються поліцейські у разі 
вчинення ними правопорушень, виникає необхідність відшкодування моральної 
чи матеріальної шкоди безпосередньо органом поліції, у якому проходить 
службу поліцейський, який допустив правопорушення під час використання 
публічного майна, фізичній або юридичній особі. При цьому існують два 
способи відшкодування заподіяної шкоди – процедурний та судовий. 

Питання відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок учинення дій, 
пов’язаних з використанням публічного майна поліцією, становить собою 
новий напрям дослідження саме в аспекті відповідальності держави. Відтак, 
існують перспективи його розробки в подальших наукових дослідженнях, що, з 
огляду на положення міжнародного та національного законодавства, 
відповідного досвіду інших держав, дозволить у майбутньому виробити єдиний 
доктринальний механізм захисту та поновлення порушених внаслідок завдання 
шкоди використанням публічного майна прав осіб. 

Актуальність теми дисертації обумовлена також тим, що практика реалізації 
чинних нормативно-правових актів у цій сфері вже засвідчила необхідність 
унесення до них відповідних коректив, і це стосується як профільних для 
поліцейської діяльності законодавчих, так і вузькоспеціалізованих 
підзаконних актів. 

Крім того, необхідність дослідження особливостей використання публічного 
майна як засобу здійснення повноважень поліцією та її посадовими особами 
викликана існуванням як практичних проблем, пов’язаних із ускладненою 
реалізацією суперечливих норм вітчизняного законодавства з питань 
відшкодування шкоди, завданої під час використання поліцією публічного 
майна, так і проблем теоретичних, пов’язаних, зокрема, з відсутністю чіткості 
під час тлумачення його різновидів. 
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Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації стали загальнотеоретичні 

наукові напрацювання таких учених, як: В. Б. Авер’янов, А. В. Базелюк, 
О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, Д. С. Васьковець, 
А. В. Вінницький, О. В. Гарагонич, С. М. Грудницька, М. С. Демкова, 
Р. А. Джабраілов, В. В. Джарти, Г. Д. Джумагельдієва, О. Р. Зельдіна, 
Р. А. Калюжний, О. М. Каптуренко, М. П. Карадже-Іскров, С. С. Коба, 
Н. В. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, В. Т. Комзюк, 
Д. Л. Комягин, Т. М. Кравцова, О. О. Кравчук, І. В. Кременовська, 
О. В. Кузьменко, О. С. Кучер, І. О. Лавриненко, С. В. Левцов, Т. А. Лешкович, 
М. В. Лошицький, В. Д. Мазаєв, В. К. Мамутов, Р. С. Мельник, А. Н. Нечай, 
Н. Р. Нижник, З. О. Охріменко, Ю. Л. Панейко, С. П. Параниця, С. П. Позняков, 
М. О. Пухтинський, Б. Г. Розовський, М. В. Савчин, С. Г. Стеценко, 
Д. Я. Український, В. А. Устименко та ін. 

Не применшуючи ролі й значущості праць зазначених науковців, слід 
визнати, що далеко не всі проблеми піддавалися у них відповідному аналізу, 
узагальненню й висвітленню. Так, практично відсутні комплексні дослідження, 
присвячені організаційним аспектам та правовому статусу поліцейського у 
контексті використання ним публічного майна як засобу здійснення 
своїх повноважень. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до Концепції реформування наукової та науково-технічної 
діяльності в системі правоохоронних органів, затвердженої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 649-р, Стратегії сталого 
розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 р. № 5/2015, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 
2011–2015 рр., затверджених Постановою загальних зборів Національної 
академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10, Пріоритетних 
напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України 
на період 2015–2019 рр., затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 16 березня 2015 р. № 275, планів науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 
2012–2017 рр. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 
щоб на підставі аналізу наукових і нормативно-правових джерел визначити 
сутність та зміст публічного майна як засобу здійснення повноважень поліції, а 
також окреслити проблеми практики застосування вітчизняного законодавства 
у цій сфері та сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 
такі основні задачі: 

– визначити основні характеристики публічного майна, його поняття 
та ознаки;  

– розкрити критерії класифікації та види публічного майна; 
– визначити адміністративно-правовий статус Національної поліції України 

та поліцейського безпосередньо у порівнянні зі статусом ліквідованої міліції та 
її працівників;  
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– визначити особливості правового регулювання використання і 

застосування Національною поліцією України та поліцейськими безпосередньо 
публічного майна поліції; 

– виокремити види та визначити особливості такого виду публічного майна 
поліції, як спеціальні засоби; 

– виокремити види рухомого публічного майна поліції, об’єднати їх у групи 
за функціональним використанням певними родами (видами) поліції, а також 
здійснити його класифікацію; 

– здійснити класифікацію видів нерухомості, що використовується поліцією, 
склад та способи її набуття; 

– окреслити види публічних грошових коштів Національної поліції України, 
їх класифікацію, способи набуття та значущість їх для функціонування поліції; 

– сформулювати зміст та визначити особливості адміністративної, 
дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності поліції та поліцейських 
безпосередньо внаслідок заподіяння шкоди фізичним і юридичним особам 
використанням публічного майна; 

– визначити та охарактеризувати процедурний та судовий способи 
відшкодування шкоди, заподіяної використанням публічного майна поліцією; 

– визначити третіх осіб як учасників правовідносин, що виникають у зв’язку 
із використанням чи застосуванням поліцією та її посадовими особами 
публічного майна, здійснити їх класифікацію та охарактеризувати способи 
захисту їхніх прав. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 
здійснення поліцією та поліцейськими безпосередньо своїх повноважень під 
час використання такого засобу, як публічне майно. 

Предметом дослідження є публічне майно як засіб здійснення 
повноважень поліції. 

Методи дослідження. Обґрунтованість та достовірність отриманих 
результатів дисертації забезпечено використанням комплексу загальнонаукових 
та спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, висвітлення ролі наукових 
досліджень в уточненні та удосконаленні наукових положень щодо поняття 
«публічного майна» та його видів, класифікації, а також дослідженні сутності 
та особливостей наукового забезпечення цього різновиду майна спирається на 
використання діалектичного методу пізнання (підрозділи 1.1, 1.2). Застосування 
логіко-семантичного методу та методу переходу від загального до окремого 
дозволило сформулювати та розкрити понятійні категорії досліджуваної 
проблематики (підрозділи 1.1, 1.2, 1.4, розділи 2, 3). Формально-логічний та 
порівняльно-правовий методи були використані під час розкриття 
нормативного закріплення різновидів публічного майна, що використовується 
поліцією та її посадовими особами безпосередньо з метою здійснення своїх 
повноважень (підрозділи 1.3, 1.4, розділ 2). Застосування методів аналізу та 
синтезу в сукупності забезпечило з’ясування сутності та особливостей 
правового регулювання використання поліцією публічного майна, а також 
відповідальності за шкоду у зв’язку з його використанням (розділи 2, 3). За 
допомогою індуктивного методу висвітлено актуальні проблеми 
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адміністративно-правового регулювання використання поліцією та її 
посадовими особами публічного майна, а також відповідальності у зв’язку з 
його використанням, відшкодування шкоди та способів захисту прав та 
інтересів третіх осіб в сучасних умовах та запропоновано шляхи їх вирішення 
(підрозділи 1.4, 2.2, розділ 3). Застосування структурно-логічного та 
компаративного методів дозволило проаналізувати деякі адміністративно-
правові норми у сфері використання поліцією різних видів публічного 
майна (розділ 2).  

Нормативну основу роботи складають Конституція України, закони 
України, підзаконні нормативно-правові акти та акти європейських інституцій, 
що регулюють використання поліцією та її посадовими особами публічного 
майна, а також регламентують питання відповідальності у зв’язку з 
його використанням.  

Емпіричну базу дослідження становлять аналітичні матеріали 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо практики 
розгляду звернень громадян з приводу поновлення порушених прав 
процедурним та судовим способами, відомості Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо суб’єкта – стосовно нерухомого публічного майна 
Національної поліції України та її територіальних органів, практика діяльності 
Національної поліції України, Збройних Сил України, а також судова практика 
з питань відповідальності й відшкодування шкоди, завданої використанням або 
застосуванням публічного майна фізичним і юридичним особам. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 
дослідженням, в якому визначено сутність та зміст публічного майна як засобу 
здійснення повноважень поліції, окреслено проблеми практики застосування 
вітчизняного законодавства у цій сфері та сформульовано пропозиції щодо її 
вдосконалення. У результаті дослідження сформульовано низку нових 
наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
– здійснено класифікацію рухомого майна поліції та її посадових осіб на: 

майно (речі, сукупність речей), що використовується всіма поліцейськими у 
повсякденній діяльності, безвідносно до того, до якого роду (виду) поліції вони 
належать; майно, використання якого пов’язане зі специфікою функціональної 
діяльності певного роду (виду) поліції; 

– здійснено класифікацію нерухомого публічного майна поліції, що 
перебуває у власності, в оренді чи безоплатному користуванні. Нерухоме майно 
як засіб здійснення повноважень поліції та її посадових осіб становить собою 
будівлі, інженерні споруди, земельні ділянки та об’єкти незавершеного 
будівництва, що використовуються поліцією та безпосередньо поліцейськими 
відповідних територіальних або структурних підрозділів для виконання ними 
основних функцій, визначених законодавством. Це майно може бути різних 
форм власності; 
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– окреслено зміст та особливості, а також проведено класифікацію 

публічних грошових коштів, що використовуються як засоби у здійсненні 
повноважень поліції. Вони формуються за рахунок коштів: Державного 
бюджету України, що виділяються як видатки із загального та спеціального 
фондів для виконання Національною поліцією України своїх повноважень; що 
надійшли як доходи від послуг з охорони, що надаються на договірних засадах 
таким родом (видом) Національної поліції України, як поліція охорони; що 
надійшли з інших джерел, не заборонених законом, однак надходження яких 
регламентується відповідними нормативно-правовими актами; 

– сформульовано юридичні підстави відшкодування шкоди, завданої 
фізичним і юридичним особам саме незаконним використанням чи 
застосуванням поліцейськими публічного майна, запропоновано внесення змін і 
доповнень до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» 
та з метою належної реалізації положень ст. 3 та ст. 8 Конституції України. 
Зокрема, було запропоновано викласти назву Закону в такій редакції: «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої фізичним і юридичним особам 
незаконними діями правоохоронних органів та суду»; 

удосконалено:  
– наукові положення щодо формулювання загального поняття «публічне 

майно». Ним є окрема річ, сукупність речей або майновий комплекс, які 
призначені для суспільного користування та задоволення публічного інтересу, 
однак вилучені з обороту або обмежені в ньому, хоча держава в особі 
державних органів та інших соціально-публічних утворень, представляючи 
суспільство, має право власності на ці речі, тобто право публічної власності; 

– наукові підходи до класифікації публічного майна, зокрема запропоновано 
доповнити її класифікаційним критерієм «залежно від джерел його утворення». 
Так, за режимом утворення майно може набуватися за рахунок: націоналізації 
(одержавлення), бюджету (державного, місцевого, обласного, Автономної 
Республіки Крим), пожертвувань або благодійної допомоги фізичних чи 
юридичних осіб, а також за результатами розмежування об’єктів державної і 
комунальної власності; 

– наукові положення щодо поняття і змісту адміністративно-правового 
статусу Національної поліції України та поліцейського безпосередньо. Так, 
адміністративно-правовий статус Національної поліції України становить 
собою сукупність прав та обов’язків, якими наділений цей суб’єкт публічної 
адміністрації, у вигляді делегованих у встановленому законодавством порядку 
повноважень, змістом якого є здійснення спеціально визначених 
правоохоронних функцій держави. У свою чергу, адміністративно-правовий 
статус поліцейського як категорії публічного службовця характеризується 
наявністю в нього спеціальних повноважень, необхідних для безпосереднього 
та опосередкованого виконання покладених на поліцію завдань, 
регламентованих законодавством; 
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– наукові положення щодо поняття та класифікації третіх осіб як учасників 

правовідносин з приводу використання чи застосування поліцією та її 
посадовими особами публічного майна, внаслідок чого їм було завдано 
моральної чи матеріальної шкоди, на відшкодування якої вони вступили у 
процедурний чи судовий спір з приводу захисту своїх прав та інтересів. У 
зв’язку із цим, вказані особи класифікуються як учасники правовідносин з 
приводу використання чи застосування поліцією та її посадовими особами 
публічного майна (фізична особа; юридична особа), а також за способами, 
якими було завдано шкоди цим особам (внаслідок правовідносин: з приводу 
безпосереднього застосування поліцією та її посадовими особами до іншої 
сторони конфлікту різновидів публічного майна; із використання поліцією та її 
посадовими особами публічного майна); 

дістали подальшого розвитку:  
– наукові положення щодо змісту та особливостей поняття публічного 

майна публічної адміністрації, що запропоновано розглядати як публічне майно 
поліції та її посадових осіб, під яким слід розуміти майно, що використовується 
або застосовується як засоби у реалізації поліцією чи поліцейськими 
безпосередньо своїх законодавчо визначених повноважень та складається із 
таких груп: спеціальні засоби, рухоме та нерухоме майно, публічні 
грошові кошти; 

– наукові тези щодо обґрунтування необхідності закріплення поняття 
«публічне майно» на законодавчому рівні як виду майна, що пройшло тривалий 
шлях становлення як поняття окремих видів речей, сукупності речей, майна та 
майнового комплексу, поняття якого належним чином визнано та закріплено на 
законодавчому рівні у багатьох країнах світу; 

– наукові уявлення про способи захисту прав та інтересів третіх осіб під час 
використання поліцією та її посадовими особами публічного майна – 
процедурний та судовий способи. У зверненні до цих способів наявна 
поетапність. Акцентується увага на недосконалості процедурного способу, про 
що свідчить завантаженість адміністративних судів, у зв’язку із фактичною 
його недієвістю у процесі захисту та поновлення прав, що також 
підтверджується рішеннями Європейського суду з прав людини; 

– визначення змісту юридичної відповідальності поліції та її посадових осіб 
за незаконне використання публічного майна – запропоновано викласти у новій 
редакції назву ст. 184¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення: 
«Неправомірне використання посадовою особою публічного майна» і 
диспозицію цієї статті; закріплення на законодавчому рівні поняття 
«адміністративна відповідальність» як виду адміністративного примусу 
держави, що реалізується у встановленому Кодексом України про 
адміністративні правопорушення порядку, щодо особи, яка вчинила 
адміністративне правопорушення (проступок), який дістає вияв у накладенні 
адміністративного стягнення на правопорушника та має для нього обтяжливі 
наслідки морального чи матеріального характеру. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані у: 

– науково-дослідній сфері – висновки та пропозиції щодо адміністративно-
правового регулювання використання поліцією та її посадовими особами 
публічного майна, що є засобом у виконанні покладених на них повноважень, 
можуть слугувати основою для подальших наукових досліджень із цієї 
проблематики; 

– законотворчій діяльності – одержані результати у вигляді пропозицій до 
Конституції України та інших кодифікованих актів законодавства можуть бути 
враховані робочою групою Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин Верховної Ради України при подальшому вдосконаленні чинного 
законодавства (акт впровадження Комітету з питань аграрної політики та 
земельних відносин Верховної Ради України від 15.03.2016); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення відповідних 
нормативно-правових актів з питань використання поліцією та її посадовими 
особами публічного майна (акти впровадження Департаменту по роботі з 
персоналом та Департаменту забезпечення діяльності Державної пенітенціарної 
служби України від 05.02.2016; Цюрупинської районної ради VІІ скликання 
Херсонської області від 25.03.2016); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 
дисципліни «Адміністративне право», під час підготовки підрозділів 
підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу, а також 
статей і наукових повідомлень (акт впровадження Академії Державної 
пенітенціарної служби від 02.03.2016). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
дисертації були оприлюднені на 11 науково-практичних та науково-
теоретичних конференціях, 2 семінарах та 1 «круглому столі», а саме: 
«Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні» 
(м. Київ, 2013 р.); «Актуальні проблеми права очима молодих учених» (м. Київ, 
2014 р.); «Актуальні питання протидії корупції: стан, проблеми та перспективи 
на майбутнє» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Реформи законодавства України в 
умовах євроінтеграції» (м. Київ, 2014 р.); «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції» (м. Харків, 2014 р.); «Адміністративно-правове забезпечення 
діяльності публічної адміністрації» (м. Київ, 2014 р.); «Стан дотримання прав 
людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» (м. Київ, 
2014 р.); «Проблеми становлення України як демократичної та правової 
держави» (м. Київ, 2014 р.); «Організаційно-правові засади фінансування 
діяльності держави» (м. Київ, 2014 р.); «Адміністративно-правові засади 
протидії корупції в Україні» (м. Київ, 2015 р.); «Світова торгівля і захист 
національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та 
інформаційно-технічне забезпечення» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.); «Людина, 
суспільство і держава в умовах реформ та інновацій» (м. Київ, 2016 р.); 
«Кримінально-виконавча політика України у дослідженнях молодих вчених» 
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(м. Київ, 2016 р.); «Публічний простір як об’єкт правового регулювання» 
(м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 
6 наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 
юридичних наук, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 14 тезах 
доповідей на науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, 
семінарах і «круглому столі». 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 251 сторінку, у т. ч. основного 
тексту – 211 сторінок. Список використаних джерел налічує 295 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 
предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 
значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача, наводяться 
відомості про апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Характеристика публічного майна» складається з 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки публічного майна» визначено основні 
характеристики публічного майна, його поняття та ознаки. 

В ході дослідження було удосконалено наукові положення щодо поняття 
публічного майна та його ознак, а також з’ясовано, що воно пройшло тривалий 
шлях становлення як поняття окремих видів речей, сукупності речей, майна та 
майнового комплексу і потребує належного визначення та закріплення його на 
законодавчому рівні, як це було зроблено у багатьох країнах світу. 

У підрозділі 1.2 «Критерії класифікації та види публічного майна» розкрито 
критерії класифікації та види публічного майна, що наводяться в юридичній 
літературі, із одночасним удосконаленням наукових положень щодо них. 

Встановлено, що не завжди публічне майно повністю слугує задоволенню 
публічного інтересу. Подекуди воно, задовольняючи один аспект цього 
інтересу, одночасно порушує інший. Як приклад: діяльність цілісного 
публічного майнового комплексу – виробника тютюнових виробів сприяє 
накопиченню публічних грошових фондів, але водночас ця діяльність справляє 
негативний вплив на стан здоров’я членів суспільства. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правовий статус поліцейського» 
визначено адміністративно-правовий статус Національної поліції України та 
поліцейського безпосередньо у порівнянні зі статусом ліквідованої міліції та її 
працівників та зроблені відповідні висновки та пропозиції. 

У підрозділі 1.4 «Поліцейський як суб’єкт застосування публічного майна» 
визначено особливості правового регулювання використання і застосування 
поліцією та поліцейськими безпосередньо публічного майна поліції. 
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У ході дослідження було визначено поняття публічного майна Національної 

поліції України в широкому розумінні, а також класифіковано його на групи: 
спеціальні засоби, рухоме та нерухоме майно, а також публічні грошові кошти. 
Відзначено, що використання цих груп майна поліцією регламентується 
окремими групами правових норм залежно від конкретного виду майна.  

Розділ 2 «Види та особливості публічного майна, яке застосовується 
поліцією та її посадовими особами» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Спеціальні засоби як засіб здійснення повноважень 
поліцейського» виокремлено види та визначено особливості такого виду 
публічного майна поліції, як спеціальні засоби. 

Встановлено, що нагальною є необхідність належного нормативного 
закріплення чіткого переліку видів спеціальних засобів, що використовуються 
поліцією та поліцейськими безпосередньо під час виконання своїх 
повноважень. Адже загальний перелік спеціальних засобів, наведений у Законі 
України «Про Національну поліцію», є недосконалим та нечітким, хоч і 
враховує нові види таких спеціальних засобів, що використовуються у сучасній 
правоохоронній діяльності поліції багатьох країн світу. 

У підрозділі 2.2 «Рухоме майно як засіб здійснення повноважень 
поліцейського» виокремлено види такого публічного майна, об’єднано їх у 
групи за функціональним використанням певними родами (видами) поліції, а 
також здійснено класифікацію рухомого публічного майна поліції. 

У підрозділі 2.3 «Нерухоме майно як засіб здійснення повноважень поліції 
та її посадових осіб» здійснено класифікацію видів нерухомості, що 
використовується поліцією, визначено склад та способи її набуття. 

Виявлено, що обов’язки та права ліквідованої міліції перейшли до 
Національної поліції України, під час безпосередньої ліквідації територіальних 
органів Міністерства внутрішніх справ України та утворення територіальних 
органів поліції постало питання подальшого використання поліцією майна, що 
перебуває у власності Міністерства внутрішніх справ України, яке, у свою 
чергу, лише координує діяльність поліції, але жодним чином не перебирає на 
себе права та обов’язки ліквідованої міліції. Отже, перебування майнових 
комплексів, якими безпосередньо користувалася міліція, в управлінні 
Міністерства внутрішніх справ України, стало недоцільним. Це обумовило 
необхідність передачі публічного майна із управління Міністерства внутрішніх 
справ України до Національної поліції України, і, безперечно, ці процеси не 
могли оминути нерухоме майно. 

У підрозділі 2.4 «Публічні грошові кошти як засіб здійснення повноважень 
поліції» окреслено види публічних грошових коштів Національної поліції 
України, їх класифікацію, способи набуття та значущість їх для 
функціонування поліції. 

Встановлено, що публічні грошові кошти Національної поліції України у 
контексті реалізації нею своїх повноважень виконують роль засобів 
забезпечення її діяльності, і без них неможлива подальша реалізація 
правоохоронних функцій. Застосування таких засобів поліцією реалізується: 
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1) під час виплати грошового забезпечення поліцейським Національної 

поліції України, що становить собою елемент дотримання їх прав, 
передбачених законодавством про працю; 

2) під час забезпечення поточного виконання поліцейськими 
своїх повноважень. 

Розділ 3 «Відповідальність поліції за використання публічного майна» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зміст та особливості відповідальності поліції та її 
посадових осіб внаслідок заподіяння шкоди фізичним і юридичним особам 
використанням публічного майна» сформульовано зміст та визначено 
особливості адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової 
відповідальності поліції та поліцейських безпосередньо внаслідок заподіяння 
шкоди фізичним і юридичним особам використанням публічного майна. В ході 
дослідження розкривалися саме ці види відповідальності поліцейських для 
уникнення виходу здійснюваного нами дослідження за межі дозволеної 
спеціальності. 

Відсутність визначення поняття адміністративної відповідальності на 
законодавчому рівні було охарактеризовано як прогалину вітчизняного 
законодавства, що унеможливлює чітке розуміння змісту цієї категорії у 
процесі її застосування суб’єктами адміністративного права, а також 
суб’єктами власне адміністративної відповідальності. Таким чином, в Кодексі 
України про адміністративні правопорушення було запропоновано закріпити 
поняття «адміністративна відповідальність»; також зроблено висновок про 
необхідність розроблення й закріплення механізму відшкодування шкоди, 
завданої використанням публічного майна правоохоронними органами. 

У підрозділі 3.2 «Способи відшкодування шкоди, заподіяної використанням 
публічного майна» визначено та охарактеризовано процедурний та судовий 
способи відшкодування шкоди, заподіяної використанням публічного майна 
поліцією. Виявлено недосконалість процедурного способу, про що свідчить 
завантаженість адміністративних судів у зв’язку із фактичною його недієвістю 
у питаннях захисту та поновлення прав, що було підтверджено рішеннями 
Європейського суду з прав людини з цього приводу, у зв’язку з чим робляться 
власні пропозиції на вирішення цієї проблеми. 

У підрозділі 3.3 «Способи захисту прав та інтересів третіх осіб під час 
застосування публічного майна поліцією та її посадовими особами» визначено 
третіх осіб як учасників правовідносин, що виникають у зв’язку із 
використанням чи застосуванням поліцією та її посадовими особами 
публічного майна, а також здійснено їх класифікацію та охарактеризовано 
способи захисту їх прав.  

Встановлено, що існують треті особи як інші додаткові учасники, які 
незалежно від власної волі та бажання поліції чи її посадових осіб стали 
учасниками правовідносин з приводу використання або застосування ними 
публічного майна. Було здійснено їх класифікацію та обґрунтовано 
необхідність запровадження відповідного правового інституту. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні сутності та змісту публічного майна як 
засобу здійснення повноважень поліції, окресленні проблем практики 
застосування вітчизняного законодавства у цій сфері та формулюванні 
пропозицій щодо її вдосконалення. За результатами дисертаційної роботи 
сформульовано такі основні висновки:  

1. Визначено поняття публічного майна Національної поліції України в 
широкому розумінні, під яким слід розуміти майно, що використовується або 
застосовується як засоби у реалізації поліцією чи поліцейськими безпосередньо 
своїх законодавчо визначених повноважень. Для кращого розуміння такого 
різновиду публічного майна, як публічне майно Національної поліції України, 
було визначено, що воно складається із таких груп: спеціальні засоби, рухоме 
та нерухоме майно, публічні грошові кошти. 

2. Встановлено, що перелік спеціальних засобів як різновидів публічного 
майна, що використовується поліцією та поліцейськими безпосередньо для 
виконання покладених на них обов’язків, є фактично вичерпним і визначений 
ст. 42 Закону України «Про Національну поліцію», відтак поліцейські за 
жодних обставин не можуть застосовувати заходи примусу, не визначені цим 
Законом. У свою чергу, спеціальні засоби поділяються на засоби: 
індивідуального захисту, активної оборони, забезпечення спеціальних операцій 
та пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками. 
Незважаючи на те, що законодавцем у Законі України «Про Національну 
поліцію» дається вичерпний перелік спеціальних засобів, що їх поліцейські 
уповноважені використовувати та застосовувати, дія нормативно-правового 
акту, що закріплює поділ спеціальних засобів на види, повинна поширюватися 
також і на поліцейських, які безпосередньо задіяні в охороні громадського або 
публічного порядку. Таким чином, нагальною є необхідність: 

– по-перше: опрацювати та доповнити перелік спеціальних засобів, що 
застосовуються під час охорони громадського порядку, з метою приведення 
його у відповідність до вимог сьогодення. Одночасно, з метою уточнення 
регламентованих видів спеціальних засобів, що їх уповноважені 
використовувати поліцейські, запропоновано внести відповідні зміни до 
положень ст. 42 Закону України «Про Національну поліцію»; 

– по-друге: на основі проведених досліджень здійснити подальшу 
систематизацію та закріплення чіткого переліку в єдиному нормативно-
правовому акті видів спеціальних засобів, які використовуються поліцією та 
поліцейськими безпосередньо під час виконання своїх повноважень. Адже 
загальне визначення переліку спеціальних засобів, наведене у Законі України 
«Про Національну поліцію», є недосконалим та нечітким, хоч і враховує нові 
види таких спеціальних засобів, що використовуються у сучасній 
правоохоронній діяльності поліції багатьох країн світу, – на відміну від більш 
чіткого переліку спеціальних засобів, використання яких регламентувалося для 
працівників ліквідованої міліції. Така ситуація в подальшому може зумовити 
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виникнення спірних питань щодо законності використання того чи іншого 
спеціального засобу поліцією та поліцейським безпосередньо, або інших 
предметів як засобів, використання яких не регламентоване на території 
нашої держави. 

3. Визначено, що незаконне використання публічного майна під час 
виконання своїх повноважень поліцейськими – це протиправні дії з 
використання забороненого чинним законодавством або прямо не дозволеного 
у відповідному переліку майна поліції, необхідного для виконання своїх 
повноважень, а також використання його всупереч цільовому призначенню, 
умов і меж, передбачених чинним законодавством та відповідними 
посадовими обов’язками. 

4. Зроблено висновок про те, що під заподіянням поліцейськими шкоди 
фізичним і юридичним особам використовуваним ними публічним майном 
розуміється настання негативних наслідків, що дістає вияв у відповідному 
заподіянні моральної чи матеріальної шкоди фізичній або юридичній особі. 
Відтак, у разі вчинення поліцейськими протиправного діяння шляхом 
незаконного використання публічного майна, або заподіяння цим майном 
шкоди фізичній чи юридичній особі виникають правовідносини, що 
породжують відповідні види юридичної відповідальності, до яких, виходячи із 
законодавчо закріпленого їх переліку, можуть притягатися поліцейські. 

5. Аргументовано, що процедурний спосіб відшкодування шкоди, 
заподіяної використанням публічного майна, становить собою регламентований 
різними нормативно-правовими актами порядок поновлення прав фізичних чи 
юридичних осіб, основною ознакою якого є те, що він здійснюється у 
добровільному порядку, без звернення до суду. 

6. Доведено, що, оскільки процедурний спосіб захисту передує судовому, 
його зазвичай називають досудовим способом. Судовий спосіб набуває 
актуальності з того моменту, коли вичерпані всі інші процедурні (добровільні) 
способи поновлення своїх прав, під якими в нашому дослідженні розуміється 
відшкодування заподіяної моральної чи матеріальної шкоди фізичній або 
юридичній особі. Передування процедурного способу захисту способу 
судовому необхідне для того, щоб, коли питання буде вирішуватися у судовому 
порядку, суддя не мав би сумнівів, що всі можливі «мирні» способи вирішення 
цього спору вичерпані, а судовий спосіб є останньою надією на поновлення 
порушених прав позивача. Законом може бути встановлений обов’язковий 
досудовий порядок урегулювання спору (ст. 124 Конституції України). 

7. Встановлено, що існують треті особи як інші додаткові учасники, які 
незалежно від власної волі та бажання поліції чи її посадових осіб стали 
учасниками правовідносин з приводу використання або застосування ними 
публічного майна. Треті особи є іншими додатковими учасниками 
правовідносин з приводу використання чи застосування поліцією та її 
посадовими особами саме публічного майна, внаслідок чого їм було завдано 
моральної або матеріальної шкоди, з метою відшкодування якої вони вступили 
у процедурний чи судовий спір з приводу захисту своїх прав та інтересів. 
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Водночас така третя особа має права позивача – під час використання судового 
способу та відповідно заявника – під час використання способу процедурного. 

8. Здійснено класифікацію означених третіх осіб: 
1) як учасники правовідносин з приводу використання чи застосування 

поліцією та її посадовими особами публічного майна: фізична або 
юридична особа; 

2) за способами, якими було завдано моральної чи матеріальної шкоди: 
– внаслідок правовідносин з приводу безпосереднього застосування 

поліцією та її посадовими особами до іншої сторони конфлікту різновидів 
публічного майна. Такі особи взагалі до правовідносин між поліцейськими та 
стороною конфлікту не мали жодного відношення, а лише стали випадковими 
учасниками цих правовідносин у момент безпосереднього застосування щодо 
них публічного майна, внаслідок чого їм було завдано відповідної шкоди; 

– внаслідок правовідносин із використання поліцією та її посадовими 
особами публічного майна. До такого публічного майна поліції належить 
майно, що становить джерело підвищеної небезпеки. Також до наслідків такого 
використання можна віднести вибухи у спеціально відведених для зберігання 
вибухонебезпечних речовин поліції приміщеннях, якими внаслідок службової 
недбалості чи диверсії було пошкоджено відповідне майно третіх осіб. 

9. Зроблено висновок, що треті особи як учасники правовідносин з 
приводу використання чи застосування поліцією публічного майна є 
недослідженим видом учасників правовідносин, що потребують нормативного 
врегулювання. Натомість практика прийняття судових рішень в Україні 
зазвичай відносить таких осіб до окремих позивачів лише з тієї причини, що ані 
теорія права, ані законодавство таких осіб не передбачають. Тому такі особи 
фактично та нормативно можуть використовувати лише судовий спосіб захисту 
своїх прав та інтересів, зокрема відшкодування шкоди у разі її завдання 
розглядуваною діяльністю поліції. Відтак, висвітленням інституту третіх осіб у 
правовідносинах з використання чи застосування поліцією та її посадовими 
особами публічного майна належним чином закріплюється ідея можливого 
врегулювання цих правовідносин у діяльності не лише поліції, а й інших 
суб’єктів публічної адміністрації. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Паламарчук І. В. Публічне майно як засіб здійснення повноважень 

поліції. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі досліджені характеристики публічного майна, його поняття, 
ознаки, критерії класифікації та види, визначено адміністративно-правовий 
статус Національної поліції України та поліцейського, а також правове 
регулювання застосування і використання ними публічного майна. 

Встановлено та досліджено окрему групу публічного майна – публічне 
майно поліції, здійснено аналіз його різновидів та запропоновано способи 
усунення прогалин у правовій регламентації його використання та 
застосування. 

Визначено зміст та особливості юридичної відповідальності поліції та її 
посадових осіб за заподіяння шкоди фізичним чи юридичним особам 
використанням досліджуваного виду майна. Запропоновано механізм 
відшкодування шкоди вказаним особам. Досліджено способи відшкодування 
шкоди (процедурний та судовий), здійснено їх порівняльну характеристику.  

В ході дослідження виявлено, що існує інший вид третіх осіб, або ж інших 
додаткових учасників, які незалежно від власної волі та бажання поліції чи її 
посадових осіб стали учасниками правовідносин з приводу використання чи 
застосування публічного майна. Визначено поняття таких додаткових учасників 
правовідносин та здійснено їх класифікацію, а також проаналізовано способи 
захисту їх прав. 

Ключові слова: відповідальність, засоби, нерухоме, публічне майно, 
публічне майно поліції, публічні грошові кошти, рухоме, способи відшкодування 
шкоди, третя особа. 
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Паламарчук И. В. Публичное имущество как средство осуществления 

полномочий полиции. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2017. 

В работе исследованы характеристики публичного имущества, его понятие, 
признаки, критерии классификации и виды. Таким образом, в ходе 
исследования установлено, что публичное имущество прошло длительный путь 
становления как понятие отдельных видов вещей, совокупности вещей, 
имущества и имущественного комплекса и требует надлежащего определения и 
закрепления на законодательном уровне, как это было сделано во многих 
странах мира. В связи с этим было сформулировано подробное его 
определение, а также осуществлено дополнительную его классификацию.  

Определен административно-правовой статус Национальной полиции 
Украины и полицейского, а также правовое регулирование применения и 
использования ими публичного имущества. 

Установлена и исследована отдельная группа публичного имущества – 
публичное имущество полиции, которое состоит из: специальных средств, 
движимого и недвижимого имущества, публичных денежных средств. 

Выяснено, что существует насущная необходимость надлежащего 
нормативного закрепления четкого перечня классификационных видов 
специальных средств, которые используются полицией и полицейскими 
непосредственно при выполнении своих полномочий, что, в свою очередь, 
будет способствовать недопущению возникновения спорных вопросов 
относительно законности непосредственного использования того или иного 
специального средства полицией и полицейским, или же различных предметов 
как средств, использование которых не регламентировано на территории 
нашего государства. 

Определено, что движимое публичное имущество полиции 
классифицируется на: имущество, или же средства повседневного 
использования полицейскими всех подразделений полиции; имущество, 
использование которого связано со спецификой функциональной деятельности 
определенного рода (вида) полиции. Также полицейские среди указанных 
средств могут использовать и движимое имущество, использование которого не 
запрещено законодательством, если это будет способствовать эффективному 
выполнению возложенных на них обязанностей. 

Недвижимое публичное имущество полиции состоит из: зданий, 
инженерных сооружений, земельных участков и объектов незавершенного 
строительства, используемых полицией и непосредственно полицейскими 
соответствующих территориальных и структурных подразделений для 
выполнения своих, определенных законодательством, функций. Это имущество 
может принадлежать к различным формам собственности. 

Публичные денежные средства полиции Украины формируются за счет: 
расходов из общего и специального фондов Государственного бюджета 
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Украины, направленных на осуществление программ и мероприятий, 
предусмотренных соответствующим бюджетом; средств за предоставление 
услуг по охране, что осуществляется на договорных основах таким родом 
(видом) полиции, как полиция охраны; средств, поступивших из других 
источников, не запрещенных законом. Однако поступление таких средств 
также подлежит определенной нормативной регламентации. 

Определено содержание и особенности юридической ответственности 
полиции, ее должностных лиц за причинение вреда физическим или 
юридическим лицам использованием изучаемого вида имущества. Предложен 
механизм возмещения вреда указанным лицам.  

Исследованы способы возмещения вреда (процедурный и судебный), 
осуществлена их сравнительная характеристика. Акцентируется 
несовершенство процедурного способа, о чем свидетельствует загруженность 
административных судов, в связи с фактической его недейственностью в 
вопросах защиты и восстановления прав, что также подтверждается решениями 
международных инстанций по этому поводу, в связи с чем предложены 
собственные пути решения этой проблемы. 

В ходе исследования выявлено, что существуют третьи лица как другие 
дополнительные участники, которые независимо от собственной воли и 
желания полиции или ее должностных лиц стали участниками правоотношений 
по поводу использования или применения публичного имущества. Определено 
понятие таких дополнительных участников правоотношений и осуществлена их 
классификация, а также проанализированы способы защиты их прав. 

Ключевые слова: ответственность, способы, недвижимое, публичное 
имущество, публичное имущество полиции, публичные денежные средства, 
движимое, средства возмещения ущерба, третье лицо.  

 
Palamarchuk I. V. Public property as a means of exercising police powers. – 

Manuscript. 
Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

In this work the characteristics of public property, its notion, characteristics, 
criteria of classification and types are investigated, the administrative and legal status 
of the National Police of Ukraine and the policeman is determined, as well as the 
legal regulation of the use and use of public property by them. 

A separate group of public property – public property of the police has been 
established and investigated, an analysis of its varieties has been made and ways of 
eliminating gaps in its legal use and application have been proposed. 

The content and features of legal liability of the police and its officials for causing 
harm to natural or legal persons using the investigated type of property are 
determined. The mechanism of realization of the damages process for the indicated 
persons is offered. The methods of compensation for damage (procedural and 
judicial) have been investigated and their comparative characteristics have been 
fulfilled. 
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The study found that there is a different type of third party or other additional 

participants who, regardless of their will and willingness of the police or its officials, 
have become parties to legal relationships regarding the use or use of the latter public 
property. The concept of such additional participants of legal relations is defined and 
their classification is carried out, as well as methods of protection of their rights are 
analyzed. 

Key words: liability, means, immovable, public property, public property of the 
police, public funds, movable, methods of compensation, third party. 
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