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АНОТАЦІЯ 

 

Сибіга О.М. Адміністративно-правове забезпечення та судовий захист 

права особи на доступ до публічної інформації. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2019. 

 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правового забезпечення та судового захисту права особи на доступ до 

публічної інформації.  

Досліджено історію розвитку наукової думки щодо реалізації права 

особи на доступ до публічної інформації з одночасним виділенням основних 

напрямків сучасних досліджень в доктрині адміністративного права. 

Пропонується періодизація розвитку національного законодавства в сфері 

доступу до публічної інформації, а також дається характеристика кожного з 

виділених етапів з визначенням недоліків і досягнень в правовому 

регулюванні. 

У дисертації обґрунтовано необхідність використання при дослідженні 

забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної інформації 

нового наукового інструментарію, який передбачає застосування 

комплексного підходу, системного підходу і спеціальної наукової 

термінології (забезпечення доступу до публічної інформації, судовий захист). 

Використання комплексного підходу при дослідженні адміністративно-

правового забезпечення та судового захисту права особи на доступ до 

публічної інформації дозволило, по-перше, використати не тільки досягнення 

науки адміністративного права та процесу, а й напрацювання інших 

галузевих юридичних наук, по-друге, врахувати результати інших 
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досліджень, які були проведені раніше, порівняти їх з висновками, які були 

досягнуті особисто автором в процесі дослідження, а також виявити 

тенденції, обумовлені певним історичним етапом.  

Використання системного підходу при дослідженні адміністративно-

правового забезпечення та судового захисту права на доступ до публічної 

інформації дозволило об’єднати в рамках однієї науково-дослідної роботи всі 

досягнення, які були отримані з цього питання в матеріальній, процедурній 

або процесуальній частинах адміністративного права. 

На підставі аналізу наукових джерел і джерел національного 

законодавства дається авторське визначення понять «адміністративно-

правове забезпечення права особи на доступ до публічної інформації» та 

«судовий захист права особи на доступ до публічної інформації». Зокрема, 

адміністративно-правове забезпечення визначається як система 

регламентованих матеріальними і процедурними нормами адміністративного 

права правових заходів, пов’язаних із закріпленням правового статусу 

суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації, а також із 

визначенням порядку отримання і надання такої інформації. Судовий захист 

визначається як передбачений нормами адміністративного процесуального 

права порядок розгляду спору, який виник між особою та розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності в 

частині доступу до публічної інформації, з метою ефективного захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від 

порушень з боку розпорядників публічної інформації.  

Дослідження права особи на доступ до публічної інформації з позицій 

адміністративного матеріального права дозволило розкрити зміст понять 

«інформація», «публічна інформація», «право особи на доступ до публічної 

інформації», а також визначити адміністративно-правовий статус суб’єктів 

суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації. Встановлено, 

що публічна інформація характеризується наявністю двох основних ознак: 1) 

це відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких 

 



4 
 
носіях інформація; 2) це інформація, яка була отримана або створена в 

процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. Також суспільна інформація набуває 

статусу публічної в трьох випадках: а) якщо вона була отримана в процесі 

виконання суб’єктом владних повноважень; б) якщо вона була створена в 

процесі виконання суб’єктом владних повноважень; в) якщо вона 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень або інших 

розпорядників публічної інформації та становить суспільний інтерес. 

На підставі аналізу наукових джерел та джерел права робиться 

висновок, що положення Закону «Про доступ до публічної інформації», які 

закріплюють перелік розпорядників публічної інформації, на жаль, мають 

суттєві складнощі під час реалізації, адже процес виявлення таких суб’єктів 

іноді має творчий характер та супроводжується тлумаченням норм великої 

кількості нормативно-правових актів, які закріплюють статус органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів. До 

суб’єктів, які вправі розпоряджатися публічною інформацією, відносяться: 1) 

особи, які законом визнаються розпорядниками інформації; 2) суб’єкти 

господарювання, які законом прирівнюються до розпорядників інформації. 

Також робиться висновок, що до розпорядників інформації слід відносити 

виключно юридичних осіб, які: 1) визнаються суб’єктами владних 

повноважень; 2) фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 

Автономної Республіки Крим; 3) виконують делеговані повноваження 

суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи 

надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; 4) є 

суб’єктами господарювання та займають домінуюче становище на ринку або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або ж є природними 

монополіями в Україні. До запитувачів інформації слід відносити: а) 

фізичних осіб, а саме людей, що є учасниками публічно-правових відносин та 

мають правовий статус громадянина України, іноземця, особи без 
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громадянства, внутрішньо переселеної особи, біженця, особи, яка потребує 

додаткового захисту, або ж особи, яка потребує тимчасового захисту; б) 

організації, які мають статус юридичної особи; в) громадські організації і 

громадські спілки, що не мають статусу юридичної особи.  

Дослідження права особи на доступ до публічної інформації з позицій 

адміністративного процедурного права дозволило розкрити механізми, 

способи, види реалізації права на доступ до публічної інформації, а також 

визначити структуру процедури реалізації даного суб’єктивного права. 

Пропонується використовувати у юридичній науці та чинному законодавстві 

термін «отримання інформації», який би був об’єднуючим для понять 

«одержання інформації» і «збирання інформації». Тобто отримання 

інформації може набувати свого прояву як у вигляді одержання інформації, 

так і у вигляді збирання інформації. Всебічно аналізується зміст поняття 

«доступ до інформації». Стверджується, що «доступ до інформації» як 

категорія юридичної науки та чинного законодавства має різні форми прояву, 

кожна з яких забезпечується відповідною правовою процедурою. 

Національне інформаційне законодавство передбачає такі форми доступу до 

інформації: 1) вільний доступ особи до інформації, яка стосується її 

особисто, крім випадків, передбачених законом; 2) доступ до відкритої 

інформації; 3) доступ до інформації з обмеженим доступом шляхом 

отримання допуску до державної таємниці; 4) доступ до публічної 

інформації, який забезпечується шляхом систематичного та оперативного 

оприлюднення інформації; 5) доступ до публічної інформації, який 

забезпечується шляхом подання запитів на отримання публічної інформації, і 

ін. 

Встановлено, що до стадій процедури реалізації права особи на доступ 

до публічної інформації відносяться: 1) ініціація питання про надання 

доступу до публічної інформації; 2) розгляд розпорядником інформації 

(структурним підрозділом або відповідальною особою з питань доступу до 

публічної інформації) запиту по суті та прийняття рішення за запитом; 3) 
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виконання прийнятого рішення у вигляді: а) надання відповіді на запит; б) 

відмови в задоволенні запиту; в) відстрочки в задоволенні запиту. 

Дослідження права особи на доступ до публічної інформації з позицій 

адміністративного процесуального права дозволило розкрити особливості 

його судового захисту. Наприклад, аналіз положень адміністративного 

процесуального законодавства дозволив визначитись з особливостями 

юрисдикції адміністративних судів, а також умовами реалізації права особи 

на звернення до адміністративного суду з питань оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації. У дисертації 

обґрунтовується структура адміністративного судочинства, яка допомогла 

визначитися з формами адміністративного судочинства у справах, пов’язаних 

з оскарженням рішень, дій або бездіяльності розпорядників публічної 

інформації. 

На підставі аналізу положень адміністративного процесуального 

законодавства зазначається, що КАСУ не деталізує підстави оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, до яких 

здобувач відносить наступні: 1) рішення (наприклад, рішення про відмову в 

задоволенні запиту на інформацію, рішення про відстрочку в задоволенні 

запиту), дії (наприклад, надання недостовірної або неповної інформації, 

несвоєчасне надання інформації) та бездіяльність (наприклад, ненадання 

відповіді на запит на інформацію, невиконання розпорядниками обов’язку 

оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону «Про доступ до 

публічної інформації», яка передбачає порядок оприлюднення публічної 

інформації розпорядником).  

Аналіз положень адміністративного процесуального законодавства 

дозволив визначити особливості юрисдикції адміністративних судів, яка 

розповсюджується на спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у 

частині доступу до публічної інформації: 1) за предметною юрисдикцією такі 

справи підсудні окружним адміністративним судам; 2) за інстанційною 
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юрисдикцією такі справи розглядаються: а) окружними адміністративними 

судами як судами першої інстанції; б) апеляційними адміністративними 

судами як судами апеляційної інстанції; в)  Верховним Судом як судом 

касаційної інстанції.  

Обґрунтовано висновок, що в структурі адміністративного судочинства 

слід виділяти наступні стадії: 1) відкриття провадження у справі; 2) 

підготовка справи до судового розгляду; 3) розгляд справи по суті та 

ухвалення судового рішення; 4) перегляд судових рішень; 5) виконання 

судових рішень.  

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративно-правове 

забезпечення, доступ до публічної інформації, запитувач публічної 

інформації, публічна інформація, розпорядник публічної інформації.   

 

ANNOTATION 

Sybiha O.M. Administrative-legal provision and judicial protection of the 

human right to access to public information. – Manuscript. 

 

Thesis for obtaining a doctor’s degree in legal sciences with a specialization 

in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

 

The dissertation is devoted to comprehensive research of administrative-

legal provision and judicial protection of the human right to access to public 

information. 

The history of the development of scientific thought concerning the 

enjoyment of human right to access to public information with the emphasis on the 

main areas of modern research in the doctrine of administrative law is researched. 

The author presents periodization of the development of national legislation in the 

sphere of access to public information and characterises each stage with its pros 

and cons in legal regulation. 
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The dissertation substantiates the need to use, while studying the enjoyment 

of the human right to access to public information, a new set of tools which include 

the application of the comprehensive approach, systems approach and special 

scientific terminology (provision of access to public information, judicial 

protection). 

While investigating administrative-legal provision and judicial protection of 

the human right to access to public information, the application of comprehensive 

approach allows, first, to use not only the achievements of administrative law and 

process science but also best practice of other branch legal sciences, and second, to 

take into account the results of other previous research, compare them with 

conclusions made by the author in the process of research as well as to find out 

tendencies conditioned by a particular historical stage. 

While studying administrative-legal provision and judicial protection of the 

right to access to public information, the use of systems approach allows 

combining all achievements on this issue in material, procedure and procedural 

parts of administrative law within the framework of one research. 

Based on the analysis of scientific sources and national legislation, the 

author presents his own definition of the concepts “administrative-legal provision 

of the human right to access to public information” and “judicial protection of the 

human right to access to public information”. In particular, administrative-legal 

provision is defined as a system of legal measures connected with the 

consolidation of the legal status of the subjects of relations in the sphere of access 

to public information, which are regulated by substantive and procedural rules of 

administrative law. Judicial protection is defined as the procedure, which is 

stipulated by the norms of administrative procedural law, for reviewing a dispute 

arising between a person and public information administrator regarding the appeal 

of his decisions, actions or inactivity in the context of access to public information 

with the purpose of effective protection of the rights, freedoms and interests of 

individuals as well as the rights and interests of legal entities from breaches of 

public information administrator. 
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The study of the human right to access to public information from the 

standpoint of administrative substantive law allows to reveal the content of the 

concepts “information”, “public information”, “human right to access to public 

information” as well as to determine administrative-legal status of the subjects of 

social relations in the sphere of access to public information. It is established that 

public information is characterised by the availability of two features: 1) displayed 

and documented information by any means and in any data storage devices; 2) 

information which was obtained or created in the process of performing duties by 

authorities or which in procession of authorities or other administrators of public of 

public information. In addition, social information gets the status of public one in 

three cases: a) if it was received in the process of performing powers by 

authorities; b) if it was created in the process of performing powers by authorities; 

c) if it is in the procession of authorities or other administrator of public 

information and raise public interest.  

Based on the analysis of scientific sources and law sources, it is concluded 

that provisions of the Law “On Access to Public Information”, which consolidate a 

list of public information administrators, unfortunately, have certain complications 

in the process of implementing. The process of identifying such entities sometimes 

have a creative nature and is accompanied by an interpretation of the norms of a 

large number of normative legal acts that fix the status of state authorities, local 

self-government authorities and other actors. Actors who have the right to manage 

public information are as follows: 1) persons who by are legally recognized as 

information administrators; 2) economic entities, which are equated with 

information administrators by law. It is also concluded that information 

administrators include exclusively legal persons who: 1) are defined as authorities; 

2) are financed by the state, local budgets, and the budget of the Autonomous 

Republic of Crimea; 3) carry out delegated powers of authorities in accordance 

with the law or the contract, including the provision of educational, recreational, 

social or other public services; 4) are business entities and occupy a dominant 

position in the market or empowered with special or exclusive rights or are natural 
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monopolies in Ukraine. Information requestors should include: a) individuals, 

namely, people who are participants in public relations and have the legal status of 

a citizen of Ukraine, a foreigner, stateless person, internally displaced person, a 

refugee, a person who needs additional protection, or a person who needs 

temporary protection; b) organizations having the status of a legal entity; c) public 

organizations and public associations which do not have the status of a legal entity. 

The study of the human right to access to public information from the 

perspective of administrative procedural law allows revealing mechanisms, ways, 

types of the enjoyment of the right to access to public information, as well as 

defining the structure of the procedure for exercising such a legal right. It is 

proposed to use the term “information acquisition”, which would be unifying for 

the concepts “information obtainment” and “information collection”, in legal 

science and the current legislation. That is, information acquisition can be 

manifested both in the form of obtaining information and in the form of collecting 

information. The content of the concept “access to information” is 

comprehensively analyzed. It is argued that “access to information” as a category 

of legal science and the current legislation has different forms of manifestation, 

each of which is provided with the appropriate legal procedure. The national 

information legislation stipulates the following forms of access to information: 1) 

free access to information related to a person, except for law-stipulated cases; 2) 

access to public information; 3) access to restricted information through obtaining 

access to classified material; 4) access to public information which is provided 

through regular and prompt disclosure of information; 5) access to public 

information, which is provided by filing requests for public information gaining, 

etc.  

It is established that the stages of the procedure for the enjoyment of the 

human right to access to public information are: 1) initiation of the issue on 

providing access to public information; 2) consideration of substantive request and 

adoption of decision on the request by the information administrator (by the 

structural unit or responsible person for access to public information); 3) execution 
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of the decision made in the form of: a) responding to the request; b) refusal to 

satisfy the request; c) delay in satisfaction of the request.  

The study of the right of a person to access public information from the 

standpoint of administrative procedural law has allowed revealing the peculiarities 

of its judicial protection. For example, the analysis of the provisions of 

administrative procedural legislation made it possible to determine the peculiarities 

of the jurisdiction of administrative courts as well as the conditions for exercising 

the right of a person to apply to the administrative court to appeal decisions, 

actions or inactivity of public information administrators. The dissertation 

substantiates the structure of administrative legal proceedings, which helped to 

determine the forms of administrative proceedings in cases related to challenging 

decisions, actions or inactivity of public information administrators.  

Based on the analysis of the provisions of administrative procedural 

legislation, it is stated that the CAPU doesn’t put in detail grounds for appealing 

decisions, actions or inactivity of public information administrators which are 

distributed by the degree seeker as follows: 1) a decision (for example, a decision 

to deny a request for information, a decision to postpone a request), actions (for 

example, providing inaccurate or incomplete information, untimely provision of 

information) and inactivity (for example, failure to provide a response to a request 

for information, administrators’  neglect of duty to disclose information in 

accordance with Article 15 of the Law “On Access to Public Information”, which 

stipulates the procedure for disclosure of public information by the administrator). 

The analysis of provisions of administrative procedural legislation allows 

defining peculiarities of the jurisdiction of administrative courts which covers 

disputes of individuals or legal entities with public information administrator 

concerning appealing his decisions, actions or inactivity in the part of access to 

public information:  1) under the subject-matter jurisdiction, such cases are 

subjected to the district administrative courts; 2) according to the instance 

jurisdiction, such cases are considered: a) by district administrative courts as courts 

of original jurisdiction; b) administrative courts appeal as courts of appeal; c) the 
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Supreme Court as a court of cassation. 

It is substantiated the conclusion that in the structure of administrative legal 

proceedings the following stages should be distinguished: 1) bringing of 

proceedings on a case; 2) preparation of a case for trial; 3) consideration of a case 

on the merits and the adoption of a court decision; 4) review of court decisions; 5) 

execution of judgments. 

  Key words: access to public information, administrative-legal provision, 

administrative procedure, public information, public information administrator, 

public information requester.   
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В С Т У П 

 

Актуальність теми. За роки незалежності в Україні відбулися важливі 

зміни у суспільстві, які впливають на розвиток юридичної науки взагалі та 

науки адміністративного права і процесу зокрема. Поступово відбулася 

трансформація українського суспільства з обмеженим використанням 

інформації в інформаційне суспільство сучасного зразка, в якому головною 

умовою добробуту кожної людини стає знання, здобуте завдяки 

безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею. 

Бурхливий розвиток інформаційних відносин в Україні під впливом 

поширення новітніх інформаційних технологій в усьому світі призвів до 

поступового розвитку національного інформаційного законодавства. Це, 

своєю чергою, сприяло розвитку адміністративного законодавства в частині 

забезпечення прозорості діяльності органів публічної адміністрації, 

комп’ютеризації та інформатизації діяльності органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування, підвищенню якості надання 

адміністративних послуг у тому числі і в інформаційній сфері, а також в 

частині забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів адміністративного 

права. У національному законодавстві були прописані процедури реалізації 

права на доступ до публічної інформації, закріплені режими доступу до 

інформації, а також механізми захисту порушеного права на доступ до 

публічної інформації. Розвиток адміністративного законодавства в 

інформаційній сфері створював сприятливі умови для реформування 

адміністративного права як одного з важливих елементів системи права 

України. Поступово в адміністративному праві сформувалися інститути 

адміністративних послуг, адміністративної процедури, публічного 

адміністрування тощо. У зв’язку з цим у науці адміністративного права і 

процесу активізувалися дослідження, присвячені правовому забезпеченню 

реалізації права особи на доступ до публічної інформації.  

Разом із тим прогалини в адміністративно-правовому регулюванні та 
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колізії норм адміністративного законодавства у сфері доступу до публічної 

інформації, системні порушення права особи на доступ до публічної 

інформації з боку суб’єктів владних повноважень, а також відсутність 

комплексних праць, які б досліджували весь спектр реалізації 

адміністративно-правових норм у сфері доступу до публічної інформації 

(матеріальні, процедурні та процесуальні норми), свідчать про те, що у сфері 

адміністративно-правового забезпечення та захисту права особи на доступ до 

публічної інформації залишаються невирішеними багато питань як на 

теоретичному, на правотворчому, так і на правозастосовному рівні.  

Характеризуючи стан наукового розроблення питань адміністративно-

правового забезпечення та судового захисту права особи на доступ до 

публічної інформації, слід виділити щонайменше три комплекси джерел. По-

перше, це праці, в яких інформація досліджується як явище правової 

дійсності; їх авторами є: І.В. Арістова, В.А. Залізняк, Т.В. Грушкевич, Б.А. 

Кормич, Н.В. Кушакова, В.Г. Лукашевич, Ю.О. Мосенко, О.В. Нестеренко, 

Н.Б. Новицька, А.А. Письменицький, Є.П. Тептюк, В.С. Цимбалюк, 

Д.Ю. Шпенов та ін.  

По-друге, це наукові джерела, в яких пропонуються теоретичні 

узагальнення адміністративного права щодо суб’єктів владних повноважень, 

адміністративної процедури, адміністративного судочинства тощо. 

Найважливішими серед цієї групи джерел стали праці таких авторів, як: 

В.М. Бевзенко, Л.Р. Біла-Тіунова, С.В. Білуга, Ю.П. Битяк, Р.В. Ватаманюк, 

В.М. Гаращук, О.В. Євсікова, І.О. Картузова, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, 

А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, А.В. Красовська, О.О. Лисенко, О.В. Логінов, 

П.С. Лютіков, А.А. Манжула, В.К. Матвійчук, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, 

Н.В. Мостова, А.О. Осадчий, Н.Б. Писаренко, Д.В. Приймаченко, 

Я.С. Рябченко, О.І. Хар, О.В. Яцун та ін.  

По-третє, це праці, в яких безпосередньо досліджуються питання 

адміністративно-правового забезпечення та судового захисту права особи на 

доступ до публічної інформації. Варто, зокрема, згадати такі імена, як: 
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В.Ю. Баскаков, Ю.П. Бурило, Ю.В. Дика, О.Є. Заяць, Л.В. Кузенко, 

О.О. Кукшинова, А.І. Марущак, К.С. Маштак, С.М. Тарадай та ін.  

Разом із тим в юридичній літературі відсутні комплексні праці, які 

присвячені адміністративно-правовому забезпеченню та судовому захисту 

права особи на доступ до публічної інформації. Наявні ж напрацювання 

представників адміністративного права є, по-перше, суперечливими за 

змістом, по-друге, фрагментарно висвітлюють проблематику реалізації і 

захисту права особи на доступ до публічної інформації. Це й зумовлює 

актуальність проведення комплексного дослідження адміністративно-

правового забезпечення та судового захисту прав особи на доступ до 

публічної інформації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського 

національного університету на 2015–2020 рр. Тема дослідження є складовою 

частиною комплексної теми «Конституційне будівництво в країнах 

Центральної Європи у ХХ–ХХІ ст.ст.», яка розробляється науковцями 

Ужгородського національного університету (номер державної реєстрації 

0198U007793). Тема дисертації відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії НАПрН 

України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення та судового 

захисту права особи на доступ до публічної інформації, у розробці з 

урахуванням сучасних наукових досліджень теорії публічної інформації, 

процедури доступу до публічної інформації та судового захисту права особи 
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на доступ до публічної інформації, а також у вдосконаленні на цій підставі 

положень чинного адміністративного законодавства. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

– охарактеризувати історію розвитку наукової думки щодо 

забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної інформації;  

– розкрити особливості розвитку національного законодавства з питань 

реалізації права на доступ до публічної інформації та його судового захисту;  

– визначити сучасні методологічні підходи щодо дослідження 

забезпечення та судового захисту права особи на доступ до публічної 

інформації і на підставі цього розкрити зміст понять «адміністративно-

правове забезпечення», «судовий контроль» та «судовий захист»;  

– розкрити зміст поняття «публічна інформація» через 

характеристику її ознак та запропонувати критерії її класифікації;  

– охарактеризувати суб’єктів суспільних відносин щодо доступу до 

публічної інформації через аналіз структури та сфери суспільних відносин, 

що регламентується нормами Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»;   

– розкрити особливості доступу до публічної інформації як однієї із 

передбачених чинним законодавством форм поводження з інформацією та 

з’ясувати правову природу і структуру процедури реалізації права на доступ 

до публічної інформації;  

– на підставі аналізу положень адміністративного процесуального 

законодавства визначити особливості юрисдикції адміністративних судів, яка 

поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності в 

частині доступу до публічної інформації;  

– визначити умови реалізації права на звернення до 

адміністративного суду у спорах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації;    
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– розкрити особливості стадії відкриття провадження у справі щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації; 

–  охарактеризувати особливості стадії підготовка справи до 

судового розгляду з питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації; 

– визначити роль судового рішення як акту правосуддя у вирішенні 

спорів у сфері доступу до публічної інформації; 

– розкрити особливості апеляційного і касаційного проваджень по 

справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

публічної інформації як процесуальних форм перегляду рішень 

адміністративних судів.   

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації особою права на доступ до публічної інформації  та 

регламентуються нормами адміністративного права. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення і 

судовий захист права особи на доступ до публічної інформації. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності 

філософських, загально- та спеціально наукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Як основний 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, завдяки якому здійснено загальнотеоретичне дослідження 

адміністративно-правового забезпечення права особи на доступ до публічної 

інформації та захист цього права в межах адміністративного судочинства 

(розділи 1, 2, 3, 4). Логіко-семантичний метод використано для дослідження 

дефініцій адміністративного права, які в сукупності допомагають розкрити 

сутність доступу до публічної інформації як однієї із форм поводження з 

інформацією та сутність права особи на доступ до публічної інформації 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1), зокрема, з’ясовано сутність термінів 
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«інформація», «публічна інформація», «доступ до публічної інформації» 

(підрозділ 2.1), «розпорядник публічної інформації» (підрозділ 2.2), «право 

на інформацію», «процедура реалізації права на доступ до публічної 

інформації» (підрозділ 2.3), «юрисдикція адміністративних судів» (підрозділ 

3.1). 

Методи моделювання, аналізу та синтезу були використані для 

розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства (розділи 2, 3, 4). 

Метод групування та системно-структурний підхід допомогли з’ясувати 

систему національного законодавства, що регламентує порядок реалізації та 

захисту права особи на доступ до публічної інформації, визначитися з місцем 

публічної інформації у загальній системі інформації, що регламентується 

нормами права, і здійснити її класифікацію, а також розкрити структуру 

адміністративного судочинства (підрозділи 1.2, 2.1, 2.3).  

Специфіка досліджуваного об’єкта, його комплексний характер 

передбачає застосування цілого ряду наукових підходів: фундаментального, 

органічної єдності теорії й практики, поєднання критичного і раціонального, 

порівняльно-ретроспективного, єдності логічного та системного підходів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів владних повноважень та адміністративних судів, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали 

тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, яке присвячене визначенню 

особливостей адміністративно-правового забезпечення та судового захисту 
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права особи на доступ до публічної інформації, розробці з урахуванням 

сучасних наукових досліджень теорії публічної інформації, процедури 

доступу до публічної інформації, судового захисту права особи на доступ до 

публічної інформації та вдосконаленню на цій підставі положень чинного 

адміністративного законодавства. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– на основі аналізу методології юридичної науки обґрунтовується 

необхідність розроблення нового наукового інструментарію для досліджень 

адміністративно-правових явищ у тому числі з питань забезпечення і захисту 

права особи на доступ до публічної інформації. На підставі цього були 

виділені та охарактеризовані передумови необхідності використання нового 

наукового інструментарію в сучасних дослідженнях адміністративно-

правових явищ та обґрунтовано використання в межах науково-дослідної 

роботи комплексного  і системного підходів, а також спеціальної наукової 

термінології;  

– запропоновано розглядати особливості адміністративно-правового 

регулювання права особи на доступ до публічної інформації комплексно, з 

чітким визначенням ролі норм матеріального, процедурного та 

процесуального адміністративного права; 

– на підставі аналізу сфери реалізації норм Закону України  «Про 

доступ до публічної інформації» визначається місце цього нормативно-

правового акта в загальній системі нормативно-правових актів, що 

регламентують інформаційні відносини. Це дозволило, по-перше, провести 

чітку межу між суспільними відносинами, які регулюються нормами Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-

правовими актами в інформаційній сфері, по-друге, окреслити коло проблем, 

що виникають під час реалізації положень цього закону та впливають на 

рівень захищеності права особи на доступ до публічної інформації; 
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– на основі аналізу форм поводження з інформацією, які передбачені 

Конституцією України, ЦК України та Законом України «Про інформації», 

запропоновано в юридичній науці та чинному законодавстві використовувати 

термін «отримання інформації», який є об’єднуючим для понять «одержання 

інформації» і «збирання інформації»; 

– обґрунтовано місце доступу до інформації в загальній системі форм 

поводження з інформацією, які передбачені національним законодавством. 

Це дозволило, по-перше, пояснити відсутність даної форми поводження з 

інформацією в Конституції України, ЦК України та Законі України «Про 

інформації», по-друге, аргументувати доцільність закріплення даної форми 

поводження з інформацією окремим спеціальним нормативно-правовим 

актом, а саме Законом України «Про доступ до публічної інформації»;    

– визначено внутрішню структуру процедури реалізації права особи на 

доступ до публічної інформації та її місце в загальній системі правових 

процедур. Це дозволило, по-перше, проаналізувати особливості кожної стадії 

процедури реалізації права особи на доступ до публічної інформації, по-

друге, визначити її як вид юридичної процедури, по-третє, розглядати її як 

вид адміністративної процедури;  

удосконалено: 

– положення щодо інформації, публічної інформації, доступу до 

публічної інформації та права особи на доступ до публічної інформації, що 

дозволило сформулювати низку пропозицій щодо вдосконалення 

матеріальних норм адміністративного права;  

– наукові положення щодо адміністративної процедури та 

процедури реалізації права на доступ до публічної інформації, що дало 

можливість надати пропозиції щодо вдосконалення процедурних норм 

адміністративного права; 

– теоретичні положення щодо судового захисту права особи на 

доступ до публічної інформації, що дало можливість виявити недоліки 

адміністративного процесуального законодавства з питань оскарження 
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рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації та 

запропонувати шляхи їх вирішення;  

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо змісту категорій «правове забезпечення», 

«контроль» та «правовий захист», що дозволило розкрити зміст і 

співвідношення адміністративно-правового забезпечення, судового контролю 

та судового захисту у сфері доступу до публічної інформації, а також 

запропонувати їх авторські дефініції;    

– положення щодо особливостей комплексного і системного підходів 

як наукового інструментарію для дослідження правових явищ. Це дозволило 

в межах науково-дослідної роботи: 1) використати доробки інших галузевих 

юридичних наук, порівнюючи їх із досягненнями науки адміністративного 

права і процесу; 2) поєднати дослідження з питань доступу до публічної 

інформації, які здійснювались у матеріальній, процедурній і процесуальній 

частинах адміністративного права;  

– положення про інформацію та публічну інформацію як явища 

правової дійсності, зокрема, на підставі аналізу наукової літератури розкрито 

їх зміст і запропоновано критерії їх класифікації. Це дозволило розділити між 

собою визначення, які розкривають зміст інформації як соціального 

феномену і зміст інформації як правового феномену, а також обґрунтувати 

доречність закріплення в національному законодавстві лише тих ознак 

публічної інформації, які мають значення для правового регулювання і 

правореалізації; 

– теоретичні положення щодо змісту поняття «доступ до 

інформації», у зв’язку з чим було звернено увагу на те, що доступ до 

інформації має різні форми прояву, кожна з яких забезпечується відповідною 

правовою процедурою. Це дозволило розглядати доступ до публічної 

інформації лише як один із видів доступу до інформації, які передбачені 

національним законодавством; 

– наукові положення щодо адміністративної процедури, у зв’язку з чим 
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процедура реалізації права особи на доступ до публічної інформації була 

розглянута в контексті людиноцентристської концепції адміністративного 

права з визначенням її значення у сфері публічно-сервісних адміністративно-

правових відносин; 

– теоретичні положення щодо визначення змісту та співвідношення 

понять «юрисдикція», «компетенція» і «підсудність справ», на підставі чого 

було розкрито специфіку юрисдикції адміністративних судів щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації; 

– положення про структуру адміністративного судочинства. Це 

дозволило поетапно, починаючи зі звернення до адміністративного суду з 

позовною заявою і закінчуючи виконанням судового рішення, розкрити 

особливості адміністративного судочинства у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.    

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – у проведенні наукових семінарів, наукових 

досліджень (акт впровадження Ужгородського національного університету 

від 05.09.2018, акт впровадження Фінансово-правового коледжу від 

30.01.2019); 

– правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України з питань адміністративно-правового забезпечення 

права особи на доступ до публічної інформації та підвищення ефективності 

нормативного забезпечення судового захисту у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації; 

– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації 

та адміністративних судів; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, читання лекцій, 
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проведення семінарських і практичних занять із дисциплін «Адміністративне 

право України», «Адміністративне процедурне право», «Адміністративне 

процесуальне право», «Адміністративне судочинство».  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем самостійно (автором був проведений аналіз нормативних джерел 

і літератури, визначена тема й завдання дослідження, зібраний матеріал та 

здійснена його обробка, самостійно написані й оформлені всі розділи 

дисертації) з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права; усі викладені в дисертації положення та висновки, 

які виносяться на захист, розроблені автором особисто. У співавторстві 

опубліковано одну статтю (у співавторстві з Т.О Губановою та 

Р.С. Мельником). Наукові ідеї та розробки співавторів опублікованих праць у 

дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на шести науково-практичних 

конференціях, а саме: «Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Новітні тенденції сучасної юридичної 

науки» (м. Дніпро, 2016 р.); «Сучасний стан і перспективи розвитку держави 

і права» (м. Львів, 2017); «Актуальні питання розвитку державності та 

правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Одеські 

юридичні читання» (м. Одеса, 2018 р.); «Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку правової системи» (м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

1 одноособовій монографії, 22 наукових статтях, з яких 17 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 4 статей – у зарубіжних 

наукових виданнях, 1 стаття – у виданні, що включено до наукометричної 

бази «Emerging Sources Citation Index by Web of Science», а також у 6 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 13 підрозділів, висновків, додатків та списку 
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використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 378 сторінок, у 

т. ч. основного тексту – 353 сторінки. Список використаних джерел налічує 

252 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Забезпечення і захист права особи на доступ до публічної інформації 

як предмет дослідження науки адміністративного  

права і процесу 

 

Останні десятиліття в Україні набули бурхливого розвитку суспільні 

відносини, які пов’язані із збиранням, зберіганням, використанням та 

поширенням інформації. Обумовлено це було двома основними причинами.  

По-перше, з розвалом радянської системи державного управління, в 

якій особистість виступала лише об’єктом державно-владного впливу і не 

мала реальних можливостей впливати на його зміст, виникла необхідність 

побудови нових взаємовідносин між публічною владою та громадянським 

суспільством, між окремим органом публічної адміністрації та пересічним 

громадянином. Роль інформації у тоталітарному суспільстві була 

мінімізована. Її використовували виключно для інформування населення 

щодо вимог законодавства чи односторонніх велінь органів державної влади, 

для складання звітів та ведення статистики (показники державного 

управління), у сфері здійснення державного контролю, а також для 

підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з питань 

забезпечення правопорядку, протидії злочинам і іншим видам 

правопорушень. У демократичних державах роль інформації змінюється. 

Вона використовується не тільки для забезпечення організуючого впливу 

органів публічного управління на суспільство, а й для належного 

функціонування інститутів громадянського суспільства, реалізації 

конституційних та інших прав і свобод людини та громадянина, а також для 

здійснення контролю за органами публічного управління з боку 
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громадськості. Наприклад, Р. Б. Тарасенко стосовно цього зазначає, що 

тільки у демократичній правовій державі людині та громадянину 

гарантується можливість реалізації права на інформацію у повному обсязі 

через засоби масової інформації, архівні установи, статистичні органи, 

бібліотеки та музеї, кінематограф, інформаційно-телекомунікаційні мережі 

тощо [236].  

Друга причина бурхливого розвитку інформаційних відносин у 

суспільстві це стрімке зростання ролі інформаційних технологій у житті 

суспільства, що було обумовлено науково-технічною революцією, яка 

відбувається у сучасному світі. Наприклад, Ю. Є. Максименко, розглядаючи 

правові засади забезпечення інформаційної безпеки України, зазначає, що 

революція в науково-технічній сфері, поява нових видів комунікації та 

інформаційних технологій стали матеріальним підґрунтям глобалізаційних 

процесів, що зумовило зміну розуміння сутності феномену безпеки, а також 

джерел та характеру загроз, значення та ролі міжнародних інститутів, 

завданням яких було підтримання миру та стабільності на континентах [82, с. 

64]. Повністю погоджуючись з цим висловом науковця, хочемо підкреслити, 

що науково-технічна революція відбилася не тільки на зміст феномену 

«безпека», а й в цілому на зміст публічно-владного впливу, який 

здійснюється сьогодні в демократичних державах, на форми взаємовідносин 

між державою та пересічним громадянином, на процедури реалізації і 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина, тощо.    

Отже бурхливий розвиток суспільних відносин у зазначеній сфері 

сприяв, по-перше, становленню і розвитку національного інформаційного 

законодавства, визначенню на законодавчому рівні видів інформації, 

інформаційних прав і обов’язків суб’єктів правовідносин, по-друге, 

закріпленню в нормативно-правових актах України адміністративних 

процедур щодо забезпечення права особи на доступ до публічної інформації, 

по-третє, створенню ефективного адміністративно-правового механізму 

захисту права особи на доступ до публічної інформації. 
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З огляду на це важливо відстежити розвиток наукової думки щодо 

забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної інформації як в 

цілому в юридичній науці, так і безпосередньо в доктрині адміністративного 

права України.  

Слід підкреслити, що питання забезпечення і захисту права особи на 

доступ до публічної інформації були предметом дослідження науки 

конституційного, адміністративного та інформаційного права.  

Розвиток конституційного законодавства в середині 90-х років 

минулого століття став каталізатором наукових досліджень, що були 

присвячені конституційним правам громадян, серед яких особливе місце 

займали права, пов’язані із збиранням, зберіганням, використанням і 

захистом інформації. Починаючи з 1996 року представники науки 

конституційного права час від часу звертають увагу на зміст конституційних 

інформаційних прав, їх класифікацію та особливості їх реалізації (Н. В. 

Кушакова, О. В. Нестеренко, Є. П. Тептюк і ін.). 

Наприклад, Н. В. Кушакова у своїх працях звертає увагу на те, що: 

по-перше, в Конституції України, кодексах і інших законах України 

закріплюється різний зміст права особи на інформацію. Так в ст. 5 Закону 

«Про інформацію» право на інформацію розкривається через терміни 

«одержання», «використання», «поширення», «зберігання» та «захист» 

інформації [184], тоді як в ст. 34 Конституції України право на інформацію 

розкривається через терміни «збирати», «зберігати», «використовувати» і 

«поширювати» [75, с. 45]; 

по-друге, в юридичній науці конституційні права людини і 

громадянина традиційно поділяються на особисті (громадянські), політичні, 

соціально-економічні та культурні, де інформаційні права відносяться до 

групи політичних прав, тоді як є всі підстави для того, щоб віднести ці права 

до групи особистих прав [75, с. 77-79]. Пояснює свій висновок Н. В. 

Кушакова тим, що право на інформацію – це складова права на 

самовираження, а отже, особисте право кожного. 
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Стосовно думок Н. В. Кушакової хочемо зазначити наступне. 

Термінологія інформаційного права, яка сьогодні розглядається деякими 

науковцями України як комплексна галузь права, знаходиться на стадії 

остаточного свого оформлення. Саме тому, ще не всі терміни, які 

використовуються в чинному законодавстві та у наукових джерелах, не 

завжди між собою узгоджені за змістом та сферою використання. Але 

розбіжності, які і сьогодні існують, наприклад, між термінологією, що 

вживається в Конституції України та Законі ««Про інформацію», обов’язково 

повинні бути усунуті, адже вони негативно впливають на розвиток 

юридичної науки, вдосконалення національного законодавства та, 

відповідно, негативно позначаються на правозастосовній діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, в тому числі і на 

якість правосуддя, що здійснюють адміністративні суди.  

Також істотним упущенням конституційно-правового регулювання 

інформаційних відносин вважаємо те, що серед всіх перелічених у ст. 34 

Конституції дієслів, що використовуються відносно інформації (збирати, 

зберігати, використовувати, поширювати) не знайшлося місця такому 

дієслову як «отримання». «Отримання інформації» це одна із специфічних 

форм взаємодії з інформацією, яка дуже часто має публічно-правовий 

характер, бо особі, яка хоче отримати інформацію, доводиться звертатись за 

її отриманням до органів публічної адміністрації та інших осіб, які визнані 

чинним законодавством розпорядниками публічної інформації (ст. 12 Закону 

«Про доступ до публічної інформації» [172]). 

Інший представник науки конституційного права, О. В. Нестеренко, в 

своїх праця не тільки зупинився на характеристиці права особи на 

інформацію, а і детально характеризує положення національного 

законодавства та висвітлює його недоліки і прогалини, які стосуються 

реалізації права особи на доступ до інформації. Він: 

по-перше, розкриває зміст поняття «право на доступ до інформації» та 

пропонує авторське визначення цього поняття – «це гарантована можливість 
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кожного отримувати безпосередньо від органів публічної влади, їх установ та 

організацій інформацію про їх діяльність, від приватноправових юридичних 

осіб суспільно значущу інформацію про їх діяльність та можливість 

знайомитися з відомостями про себе» [105, с. 37]; 

по-друге, констатує, що у 2008 році в Україні порушення права на 

доступ до інформації мали системний характер, а надання запитуваної 

інформації та офіційних документів у повному обсязі та у передбачений 

законом строк було винятком, а не правилом [105, с. 131];  

по-третє, серед головних причин порушення права на доступ до 

інформації в Україні, він називає: 1) низький рівень фахової підготовки 

посадових та службових осіб; 2) відсутність культури інформаційної 

відкритості влади; 3) істотні недоліки та прогалини у національному 

законодавстві, особливо у Законі України «Про інформацію»; 4) матеріально-

технічні причини (відсутність належного фінансування, спеціальної техніки, 

кваліфікованих спеціалістів щодо обслуговування такої техніки і ін.) [105, с. 

132-133]; 

по-четверте, пропонує у Конституції України закріпити окреме право 

на свободу інформації як «вільне створення, зберігання, поширення та 

отримання інформації із загальнодоступних джерел», а також запропонував 

окремим нормативно-правовим актом регламентувати право на доступ до 

інформації про діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування [105, с. 132-133]. Тобто ним висловлювалась і 

обґрунтовувалась в 2008 році ідея розробки та прийняття Закону «Про доступ 

до публічної інформації», який був прийнятий лише у 2011 році. 

Стосовно думок О. В. Нестеренко хочемо зазначити наступне. Автор 

найбільш точно дає авторське визначення поняття «право на доступ до 

інформації», адже офіційне тлумачення цього поняття є, на нашу думку, 

громіздким та таким, що розпорошує його зміст в системі близьких за 

змістом термінів інформаційного права (збирати, зберігати, використовувати, 

поширювати). Наприклад, в роз’ясненні Міністерства юстиції України від 
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03.05.2012 року зазначається, що право на доступ до інформації є 

конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 

Конституції України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб на свій вибір [144]. Тобто виходить, що право на доступ до 

інформації об’єднує в собі інші права – право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 

спосіб на свій вибір. З таким підходом важко погодитись, на що буде 

звертатись увага в подальших підрозділах роботи. Лише зазначимо, що 

запропоноване О. В. Нестеренко авторське визначення поняття «право на 

доступ до інформації» дає можливість не тільки розкрити змістовну 

специфіку терміну «доступ до інформації», а й надає критерії, за якими 

можна провести чітку межу між доступом, збиранням, зберіганням, 

використанням і поширенням інформації.        

Слід погодитись з О. В. Нестеренко і в тому, що порушення права на 

доступ до інформації мають в Україні системний характер. За десять років 

(нагадуємо, що дисертаційне дослідження О. В. Нестеренко було закінчене у 

2008 році) майже нічого в цій сфері не змінилося – розпорядники інформації 

продовжують відмовляти в задоволенні запиту на інформацію, не надають 

відповіді на запит на інформацію, надають недостовірну чи неповну 

інформацію, а також приймають (вчиняють) інші рішення, дії чи 

бездіяльність, що порушує законні права та інтереси запитувача.    

Також слушними є думки О. В. Нестеренко стосовно головних причин 

порушення права на доступ до інформації в Україні. Вважаємо, що 

запропонований перелік не є повним, адже, на нашу думку, до головних 

причин порушення права на доступ до інформації слід віднести низький 

рівень правової культури у суспільстві та недорозвиненість інститутів 

громадянського суспільства. І це не дивлячись на те, що сьогодні багато 

нормативно-правових актів передбачають різні процедури залучення 
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громадськості до рішень і дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. В цьому сенсі, погоджуємося з думкою А. Колодій, яка 

зазначає, що однією з найголовніших перешкод для виникнення і 

ефективного функціонування інститутів громадянського суспільства є, з 

одного боку, достатньо низький рівень правосвідомості та нерозуміння 

переваг демократичних процедур владною елітою, а з іншого, – 

нерозвиненість судової влади, зневіра тих, на кого чиниться тиск, у тому, що 

можна знайти захист в органах правосуддя. До названих чинників 

долучається бідність великої частини населення, а разом з нею – відсутність 

економічної незалежності й впевненості у власних силах інститутів 

громадянського суспільства [58]. 

Ще один представник науки конституційного права Є. П. Тептюк, в 

своїй науково-дослідній роботі за 2018 рік спробував комплексно дослідити 

проблеми конституційно-правового регулювання та гарантій реалізації 

конституційного права людини на доступ до публічної інформації [238, с. 7]. 

Він: 

по-перше, пропонує авторське визначення поняття «доступ до 

інформації» під яким розуміє спосіб, який забезпечує суб’єктам 

інформаційних відносин належність їм соціальної інформації, яка є 

доступною;  

по-друге, розрізняє два поняття «право на інформацію» та «право на 

доступ до інформації» і пояснює, що право на інформацію – це право 

здійснювати певні операції стосовно неї (створювати, поширювати, зберігати 

тощо), а право на доступ до інформації – це лише юридична передумова 

права на інформацію; 

по-третє, визначає і характеризує умови реалізації права людини на 

доступ до публічної інформації, до яких відносить: 1) формування і 

визначення тієї або іншої публічної інформації як доступної; 2) визначення 

кола суб’єктів, які мають право на відповідну публічну інформацію; 3) 

встановлення порядку взаємодії суб’єктів з приводу доступу до публічної 
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інформації в межах інформаційних правовідносин; 

по-четверте, визначає судовий захист як ключову гарантію 

конституційного права людини на доступ до публічної інформації, способи 

та форми вказаної гарантії;  

по-п’яте, пропонує об’єднати статті 32, 34 та 50 Конституції України в  

одну статтю про право на інформацію, в якій визначити також право на 

доступ до інформації взагалі та право на доступ до публічної інформації 

зокрема, а також конституційні гарантії зазначених інформаційних прав, на 

відміну від тих конституційних прав, що передбачені чинними статтями 40 і 

57 Конституції України. 

Стосовно думок Є. П. Тептюк хочемо зазначити наступне. Автор, на 

нашу думку, запропонував недостатньо обґрунтоване та логічно побудоване 

визначення поняття «доступ до інформації». По-перше, автор стверджує, що 

доступ до інформації це спосіб, але, при цьому не уточнює про спосіб чого 

йде мова – спосіб отримання інформації, її збирання чи використання? 

Термін «спосіб» в юридичній літературі завжди використовується у прив’язці 

до якогось конкретного правового явища чи певних правових процесів, чого 

не було зроблено у визначенні Є. П. Тептюк. По-друге, вислів «забезпечує 

суб’єктам інформаційних відносин належність їм соціальної інформації» має 

неоднозначне трактування та створює враження, що автор або використав 

лишнє слово, або пропустив низку слів, які б надавали логічності 

запропонованому визначенню. 

Спірним, на нашу думку, є і розмежування понять «право на 

інформацію» та «право на доступ до інформації», яке запропонував Є. П. 

Тептюк. Відбулася певна гра слів, де право на інформацію зв’язали виключно 

із здійсненням операцій стосовно інформації, а право на доступ до інформації 

– із передумовою права на інформацію. Право на інформацію є 

універсальним поняттям, яке об’єднує в собі як право на збирання, 

зберігання, використовування, поширення і отримання інформації, так і 

право на доступ до інформації. При цьому, можна констатувати, що право на 
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отримання інформації втілюється у життя, як правило, шляхом реалізації 

права на доступ до інформації.    

Погоджуємося з Є. П. Тептюк у тому, що при реалізації права на 

доступ до публічної інформації слід дотримуватись і враховувати низку 

умов, щоправда перелік таких умов повинен, на нашу думку, бути 

наступним: 1) види публічної інформації і режими доступу до публічної 

інформації; 2) коло суб’єктів, які мають право чи зобов’язані надавати 

відповідну публічну інформацію; 3) правила (процедура, порядок) взаємодії 

суб’єктів з приводу доступу до публічної інформації.   

Погоджуємося з Є. П. Тептюк у тому, що судовий захист є ключовою 

гарантією конституційного права людини на доступ до публічної інформації. 

Разом з тим, в цій сфері правосуддя існують ще невирішені до кінця 

проблеми, які породжені, в тому числі і прогалинами у чинному 

законодавстві, про що яскраво свідчить Постанова Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» [191]. Також специфікою судового захисту права 

на доступ до публічної інформації є те, що кожна особа робить власний вибір 

– звертатися чи не звертатися до суду за захистом свого інформаційного 

права. 

Стосовно об’єднання в одну статтю трьох статей Конституції України 

(ст.ст. 32, 34 і 50), які регламентують право особи на інформацію, вважаємо 

передвчасним. Такі суттєві зміни положень Конституції є доречними лише у 

зв’язку з конституційною реформою, тобто в контексті розробки і 

прийняття нової Конституції. Тому така  пропозиція Є. П. Тептюка нами 

повністю не відкидається, особливо у контексті зростаючої у суспільстві 

дискусії щодо невідворотності конституційної реформи в Україні [45; 67, с. 

14-17; 76, с. 23-30].      

Разом з тим, дослідження представників конституційного права більше 

концентрували увагу не на розкритті сутності права особи на доступ до 
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публічної інформації та механізмах його реалізації, а на причинах 

невиконання конституційних вимог органами публічної адміністрації щодо 

забезпечення доступу осіб до публічної інформації.      

Найбільш ґрунтовно і всебічно питання забезпечення і захисту права 

особи на доступ до публічної інформації розглядалися в працях 

представників адміністративного і інформаційного права. Слід зазначити, що 

всі дослідження у цій сфері можна поділити на п’ять груп. 

1. Інформаційне право, інформаційне законодавство, державна 

інформаційна політика, інформаційна культура (Ю. П. Бурило, М. І. 

Дімчогло, В. А. Залізняк, Ю. О. Мосенко, А. М. Новицький, Н. Б Новицька, 

Р. С. Свистович, К. П. Череповський, Д. Ю. Шпенов і ін.). Перша група 

досліджень зосереджена в основному на обґрунтуванні місця інформаційного 

права в системі права України, критеріях і напрямах систематизації 

інформаційного законодавства, напрямах державної інформаційної політики 

та особливостях інформаційної культури в органах державної влади і органах 

місцевого самоврядування. Такі роботи, на жаль, є мало корисними для 

розкриття проблематики забезпечення і захисту права особи на доступ до 

публічної інформації. Наприклад, В. А. Залізняк багато уваги в своїй роботі 

приділяє обґрунтуванню висновку, що інформаційне законодавство не 

обмежується тільки нормативно-правовими актами, в яких регламентуються 

окремі галузі, види, форми і засоби інформації, до його змісту слід віднести і 

нормативно-правові акти, які встановлюють режими доступу до інформації 

чи інші аспекти інформаційної діяльності [48, с. 60]. Також автор 

розмірковує про можливість розробки Інформаційного кодексу України, в 

якому у першому розділі «Основні положення» пропонується розкрити такі 

поняття як «доступ до інформації» та «режими доступу до інформації» [48, с. 

170]. Тобто питання, які піднімаються в такого роду працях, є важливими для 

розбудови внутрішньої системи інформаційного права і менш важливі при 

розгляді процедури забезпечення доступу до публічної інформації і 

адміністративного судочинства по спорам щодо оскарження рішень, дій чи 
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бездіяльності розпорядника публічної інформації у частині доступу до 

публічної інформації.  

2. Інформаційна безпека, заходи і засоби її забезпечення (В. М. 

Абакумов, І. Р. Березовська, Б. А. Кормич, Д. О. Красіков, Г. М. Линник, О. 

О. Лисенко, О. В. Логінов, І. С. Оверченко, О. В. Олійник, Я. Д. Скиба, Д. В. 

Сулацький, О. М. Шевчук, О. В. Шепета і ін.). Друга група досліджень 

зосереджена на розкритті змісту поняття «інформаційна безпека» та 

різноманітних засобах і заходах її забезпечення (наприклад, заходи захисту 

інформаційних ресурсів, засоби технічного захисту інформації, заходи 

захисту суспільства від шкідливої інформації тощо). В даному випадку мова 

йде про інформаційну безпеку держави, яка реалізується в межах державної 

політики у сферах національної безпеки і оборони України. Така інформація 

має свій особливий правовий режим, а доступ до неї реалізується через 

спеціально передбачені чинним законодавством процедури. Так ст. 34 

Конституції України стосовно такого виду інформації зазначає, що право 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб може бути  обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя. Отже праці, які відносяться до 

другої групи досліджень, є корисними при розкритті особливостей 

забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної інформації тільки 

у тій частині, яка розкриває зміст публічної інформації з обмеженим 

доступом (таємна чи службова інформація).  

Наприклад, розмірковуючи над принципами захисту інформації в 

Україні О. В. Олійник зазначає, що забезпечення практичної реалізації 

принципу обґрунтованості є проблематичним під час віднесення відомостей 

до інформації з обмеженим доступом, яка не становить державної таємниці. 
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Пояснюється такий стан речей, на думку О. В. Олійника, недосконалістю 

чинного законодавства [111, с. 77]. Слід зазначити, що і сьогодні (науково-

дослідна робота О. В. Олійник була написана в 2006 році) після появи цілої 

низки нормативно-правових актів, які регламентують порядок віднесення 

інформації до службової [181], в юридичній літературі висловлюються 

нарікання про недосконалість в цій частині чинного законодавства та про 

зловживання з боку органів публічної адміністрації, які іноді зараховують до 

службової інформації ту, яка ні за змістом, ні за формою не є такою [109].      

О. В. Логінов в своїй праці, присвяченій адміністративно-правовому 

забезпеченню інформаційної безпеки органів виконавчої влади, багато уваги 

приділяє інформації, яка використовується в органах державної виконавчої 

влади, існуючим загрозам інформаційної безпеки в цих державних органах та 

ролі права в забезпеченні інформаційної безпеки в органах державної 

виконавчої влади [79]. Наприклад, посилаючись на думку Європейської 

Комісії [250], він пропонує розрізняти три типи інформаційного суспільства: 

суспільство першого типу – це суспільство нового типу, що формується 

внаслідок глобальної соціальної революції та породжується вибуховим 

розвитком і конвергенцією інформаційних та комунікаційних технологій; 

суспільство другого типу – це суспільство знання, тобто суспільство, в якому 

головною умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, 

здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню 

працювати з нею; суспільство третього типу – це глобальне суспільство, в 

якому обмін інформацією не буде мати ні часових, ні просторових, ні 

політичних меж, тобто яке, з одного боку, сприятиме взаємопроникненню 

культур, а з другого – відкриватиме кожному співтовариству нові можливості 

для самоідентифікації. При цьому, О. В. Логінов підкреслює, що ключовими 

ознаками для визначення типу суспільства будуть такі: а) ступінь 

забезпечення рівних прав доступу громадян до основного ресурсу – 

інформації; б) ступінь участі у житті суспільства та самореалізації людей із 

обмеженими фізичними можливостями [79, с. 19-20]. Тобто безперешкодний 
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доступ особи до інформації в суспільстві та забезпечення рівних прав 

доступу громадян до інформації є ознаками інформаційних суспільств 

другого і третього типів. Розвиток національного інформаційного 

законодавства та активізація наукових досліджень у цій сфері обумовлена в 

першу чергу тим, що українське суспільство, перебуваючи в статусі 

інформаційного суспільства першого типу, намагається стати інформаційним 

суспільством другого типу, яке не тільки декларує інформаційні права 

фізичних і юридичних осіб, а й створює реальні умови для їх реалізації та 

передбачає правові механізми захисту порушених прав.  

Цікаві думки, які опосередковано стосуються теми нашого 

дослідження, висловлює О. О. Лисенко [78]. Вчена зосередилась в своїй 

науково-дослідній праці на характеристиці суспільно-шкідливої інформації, 

яка лише у виключних випадках перекликається з питанням доступу до 

публічної інформації. Наприклад, частина третя ст. 13 Закону «Про 

інформацію» закріплює, що інформація про стан довкілля, крім інформації 

про місце розташування військових об’єктів, не може бути віднесена до 

інформації з обмеженим доступом, а частина друга ст. 14 цього ж Закону 

наголошує, що інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя та 

здоров’я людини теж не може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом.  

Отже, досліджуючи види суспільно-шкідливої інформації О. О. 

Лисенко висловлює наступні цікаві думки: 

по-перше, робиться висновок, що інформаційне суспільство як 

найбільш організована соціальна система припускає не тільки вищий рівень 

обороту інформації, але й вищий ступінь регулювання цих відносин, зокрема 

шляхом встановлення необхідних обмежень у цій сфері, що можливо зробити 

виключно на правовій основі [78, с. 109]. З цим твердженням повністю 

погоджуємося, адже не дивлячись на те, що національне законодавство ще у 

1992 році в Законі «Про інформацію» визначилось з видами інформації з 

обмеженим доступом, ще довгий час в ньому не регламентувались в 
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достатній мірі режими і порядок доступу до інформації з обмеженим 

доступом;    

по-друге, вчена зазначає, що для України головна проблема сьогодні 

полягає в тому, що людина існує в забрудненому, дуже фрагментарному, 

неточному, спотвореному інформаційному середовищі, у якому неможливо 

приймати рішення. Шлях розв’язання цієї проблеми – створення 

нормального «робочого середовища», де можливим є доступ до інформації та 

прийняття корисних, насамперед для конкретної людини, рішень [78, с. 100]. 

Створення нормального «робочого інформаційного середовища» означає, в 

тому числі, створення умов для безперешкодного отримання інформації у 

розпорядників публічної інформації та створення дієвого механізму судового 

захисту порушених інформаційних прав осіб;    

по-третє, О. О. Лисенко визначає соціально-шкідливу інформацію як 

інформацію, що посягає на життєво важливі інтереси особи, суспільства і 

держави, характер і ступінь суспільної небезпеки від дії якої обумовлює 

необхідність ухвалення державою таких заходів, які б забезпечували 

належний правовий захист від втрат, що завдаються цим суб’єктам у 

результаті її розповсюдження (наприклад, інформація, що здійснює 

неусвідомлювану негативну дію на здоров’я людей) [78, с. 109-110]. Цікаво, 

що з метою охорони здоров’я населення доступ до інформації може бути як 

обмежений (частина друга ст. 6 Закону «Про інформацію» і пункт перший 

частини другої ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації»), так і 

вільний з закріпленням у чинному законодавстві заборони щодо обмеження 

інформації про вплив на стан здоров’я людей (ст. 13 і частина друга ст. 14 

Закону «Про інформацію» та ст. 11 Закону «Про доступ до публічної 

інформації»). Таким чином, в одним випадках, суспільно-шкідлива 

інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, а в інших, є 

публічною інформацією з вільним доступом, що теж слід враховувати при 

розгляді адміністративними судами справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника публічної інформації у частині доступу до 
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публічної інформації.        

 3.Інформаційно-аналітична робота в органах публічної адміністрації 

(Д. Я. Семир’янов, І. С. Стаценко-Сургучова і ін.). Третя група досліджень 

зосереджена на розкритті особливостей внутрішньо-організаційної 

інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади, місцевого 

самоврядування і їх структурних підрозділах. Наприклад, І. С. Стаценко-

Сургучова визначає інформаційно-аналітичну роботу органів державної 

влади як постійну діяльність, яка побудована на основі концепцій, методів, 

засобів та нормативно-методичних прийомів зі збору, накопичення, обробки, 

вивчення, оцінки та використання даних, відомостей, знань про стан 

дотримання національного законодавства, результати практичної діяльності 

органів публічного адміністрації щодо виконання ними своїх завдань і 

функцій, на підставі інформаційних технологій, з метою визначення 

найефективніших управлінських рішень [229, с. 75-76]. В даному випадку 

мова йде про вузько-цільове використання інформації, а саме, у внутрішньо-

управлінській діяльності органів публічної адміністрації для прийняття 

законних, обґрунтованих, ефективних, раціональних управлінських рішень. 

Частина такої інформації може бути віднесена до групи публічної інформації, 

доступ до якої не обмежується чинним законодавством. Але в роботі І. С. 

Стаценко-Сургучової та подібних до неї працях, що відносяться до третьої 

групи досліджень, відсутній поглиблений аналіз реалізації права особи на 

доступ до публічної інформації. Лише іноді йде посилання на чинне 

законодавство (ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»), що інформація з обмеженим 

доступом буває трьох видів – конфіденційна, таємна та службова [229, с. 102-

103].  

Дослідженню особливостей внутрішньо-організаційної інформаційно-

аналітичної роботи в органах державної влади присвячена і праця Д. Я. 

Семир’янова, який, аналізуючи роль інформаційних систем в діяльності 

органів державної влади взагалі і податкових органах зокрема, зазначає, що 
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інформаційна система призначена для вирішення наступних основних задач: 

а) інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки і прийняття основних 

рішень на різних стадіях оперативно-розшукової,  документально-

перевірочної і кримінально-процесуальної діяльності; б) інформаційно-

аналітичне забезпечення підготовки і прийняття управлінських рішень на 

тактичному і стратегічному рівні; в) організація формування інформаційних 

ресурсів, необхідних для забезпечення вирішення задач підрозділів 

податкових органів; г) організація доступу співробітників податкових органів 

зі свого робочого місця до інформаційних ресурсів; ґ) організація взаємодії з 

інформаційними системами зовнішніх організацій тощо [213, с. 12-121]. 

Тобто Д. Я. Семир’янов у своїй праці, якщо і переймається питаннями 

доступу до інформації, то лише з позиції забезпечення умов для здійснення 

на професійному рівні працівником податкового органу своїх повноважень і 

обов’язків. В даному випадку йде мова про доступ до інформації, яка є 

професійно необхідною для якісного виконання публічним службовцем своїх 

обов’язків. Як правило, такі посадові особи за своїм статусом мають доступ 

до інформації, яка визнається чинним законодавством інформацією з 

обмеженим доступом, а саме, до конфіденційної, таємної  чи службової.  

У зв’язку з цим, логічним бачиться розгляд Д. Я. Семир’яновим 

інформаційних відносин з позиції державного органу, який використовує 

таку інформацію у своїй діяльності. Лише в цьому контексті науковець 

пропонує шляхи нормативного визначення засобів захисту комп’ютерної 

інформації, прав та обов’язків суб’єктів інформаційних відносин, які 

виникають у зв’язку із збиранням, використанням, обробкою інформації, її 

зберіганням і захистом в межах органу державної влади [213, с. 60]. 

4. Право доступу до інформації, в тому числі до публічної і екологічної 

інформації, та механізм реалізації цього права (В. Ю. Баскаков, Т. В. 

Грушкевич, Ю. В. Дика, О. Є. Заяць, Л. В. Кузенко, О. О. Кукшинова, К. С. 

Маштак, С. М. Тарадай і ін.). Четверта група досліджень найбільш ґрунтовно 

розглядає зміст таких понять як «публічна інформація», «право особи на 
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доступ до публічної інформації» і «процедура доступу до публічної 

інформації», які є важливими для розкриття особливостей правового 

механізму забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної 

інформації, в тому числі, і в межах адміністративного судочинства. Якщо 

взяти за основу сучасну класифікацію адміністративно-правових норм, яка за 

змістом поділяє їх на три групи – матеріальні, процедурні і процесуальні, то 

представники четвертої групи досліджень в основному аналізують 

матеріальні норми адміністративного права, які пов’язані із регламентацією 

змісту публічної інформації і права особи на доступ до публічної інформації, 

а також процедурні норми адміністративного права, які пов’язані із 

регламентацією процедур доступу особи до публічної інформації. Як відомо, 

суддя адміністративного суду під час розгляду публічного спору керується не 

тільки процесуальними нормами, які закріплені в КАСУ, а й матеріальними і 

процедурними нормами адміністративного права. Саме використання цих 

норм дає можливість зрозуміти сутність спору та визначитись із остаточним 

рішенням по ньому. Наприклад, К. С. Маштак, дослідивши адміністративно-

правове забезпечення права на доступ до публічної інформації, зазначає (у 

чому з автором повністю погоджуємося), що: 

по-перше, серед великої кількості інформаційних прав, право на доступ 

до інформації досліджується представниками конституційного і 

інформаційного права фрагментарно; 

по-друге, предметом досліджень інформаційного права найчастіше 

ставали такі категорії, як «інформація», «право на інформацію», 

«інформаційне суспільство» та «Інтернет». В межах цих досліджень право на 

доступ до інформації втрачає свою змістовну наповненість та відособленість 

від інших інформаційних прав особи;  

по-третє, сьогодні назріла потреба у багатоаспектному дослідженні 

проблеми забезпечення права на доступ до публічної інформації за 

допомогою адміністративно-правових засобів у контексті формування й 

реалізації державної інформаційної політики [90, с. 91-92].  
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Л. В. Кузенко, розглядаючи загальне коло проблем адміністративно-

правового регулювання права громадян на інформацію в сфері державного 

управління (сьогодні коректніше вживати термін «публічного 

адміністрування»), звертає увагу на зв’язок реалізації прав громадян на 

інформацію в сфері діяльності державних органів з дією окремих правових 

презумпцій, серед яких виділяє дві основні – презумпцію відкритості 

інформації та презумпцію імовірності (вірогідності) інформації. Саме ці 

презумпції, на думку Л. В. Кузенко, покликані забезпечити реальне втілення 

в життя положень законодавства, пов’язаних з реалізацією громадянами 

права на інформацію і виконанням відповідних обов’язків [69, с. 57]. Так, 

необхідність презумпції відкритості інформації, на думку Л. В. Кузенко, 

зумовлена самою природою громадянського суспільства, необхідністю 

максимального забезпечення громадянам можливостей, для отримання 

різноманітної інформації. Тобто вона повинна стати реальною перешкодою 

для тих чиновників, які через обмеження доступу до інформації намагаються 

приховати від громадськості свої недоліки і прорахунки в службових 

обов’язках. Суть зазначеної презумпції полягає в тому, що будь-яка 

інформація повинна вважатися відкритою доти, поки її власник не надасть 

законних підстав для її закриття [69, с. 57].  

З цим твердженням Л. В. Кузенко погоджуємось, але недорозвиненість 

інститутів громадянського суспільства в Україні та низький рівень правової 

культури населення, про що вже раніше говорилось, є сьогодні суттєвою 

перепоною для реалізації в повному обсязі презумпції відкритості 

інформації. В той же час, є суттєві позитивні зрушення у цій сфері, про які 

свідчить практика адміністративних судів. Саме через судовий захист 

порушених прав особи на доступ до публічної інформації можливо 

повернути довіру до системи державних органів та забезпечити реалізацію 

конституційних прав особи.  

Презумпція імовірності (вірогідності) інформації, на думку Л. В. 

Кузенко, набуває свого прояву у тому, що, з одного боку, інформація, яка 
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надається громадянами в державні органи, вважається правдивою до того 

часу, поки не будуть встановлені факти, що її заперечують. З іншого боку, 

повинна передбачатися сумлінність органів і посадових осіб, що надають 

інформацію громадянам. Така інформація теж повинна вважатися вірогідною 

доти, поки не буде встановлене зворотне. Це і буде, на думку Л. В. Кузенко, 

проявом довіри суспільства до державних органів і їх посадових осіб. В 

даному випадку піднімаються питання, які за своєю сутністю не є правовими. 

Наявність довіри у стосунках суспільства і держави це скоріш питання, яке є 

актуальним для інших наук – філософії права, соціології, політології тощо. 

Цікаві думки щодо налагодження довіри між українською державою та 

суспільством висловлює О. І. Миколенко, який намагався виявити причини, 

які негативно позначаються на процесі адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського союзу. Недовіра між державою та 

суспільством, каже О. І. Миколенко, у нас продовжує зберігатись з 

радянських часів. Навіть «Революція Гідності» не вирішила цю проблему. 

Держава продовжує відноситись до своїх громадян як до маленьких дітей, 

яких слід навчати, а іноді задля досягнення благих цілей і обманювати, а 

громадяни у відповідь продовжують обдурювати державу (займаються 

підприємницькою діяльністю у тіньовому секторі, незаконно 

переобладнують лічильники на електроенергію, воду, газ, приховують 

реальні доходи і ін.). Посилення ж державного примусу у відповідних сферах 

суспільного життя лише укріплює недовіру між державою та суспільством 

[94, с. 151-156]. Тобто питання відновлення довіри між державою і 

суспільством, в тому числі і у сфері інформаційних відносин, є комплексним 

питанням, яке не може бути вирішене тільки за допомогою правових засобів. 

У вирішенні цієї проблеми велике значення відіграють інші соціальні норми 

(звичаї, традиції, норми моралі, корпоративні норми і ін.) та рівень правової 

культури суспільства.                 

Важливі висновки були свого часу зроблені у роботі В. Ю. Баскакова, 

який у 2012 році у своєму комплексному дослідженні розкрив особливості 
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адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом [13]. 

Автор піднімає в праці багато питань, які є цікавими і корисними при 

дослідженні особливостей реалізації права особи на доступ до публічної 

інформації, зокрема, пропонує авторське визначення таких понять, як 

«інформація з обмеженим доступом» та «адміністративно-правовий режим 

інформації з обмеженим доступом», характеризує ознаки адміністративно-

правового режиму інформації з обмеженим доступом та розкриває зміст 

елементів зазначеного режиму.    

Також, висвітлюючи історіографію досліджень інформації з 

обмеженим доступом у вітчизняній адміністративній доктрині, В. Ю. 

Баскаков зазначає, що в історії розвитку наукової думки можна виділити три 

етапи: 

1) перший етап (1991-2005 рр.) характеризується поверховим розглядом 

інформації з обмеженим доступом у контексті дослідження різних аспектів 

інформаційної безпеки та інформаційного права, де захист інформації з 

обмеженим доступом визначається як важливий напрямок інформаційної 

безпеки чи інститут інформаційного права, а також актуальний напрям 

наукової діяльності; 

2) другий етап (2006-2007 рр.) характеризується появою досліджень 

монографічного рівня, предметом яких є безпосередньо інформація з 

обмеженим доступом, особливості доступу до зазначеної вище інформації та 

виділення основних видів таємниць; 

3) третій етап (починаючи з 2008 року) характеризується інтенсивним 

проведенням наукових досліджень та опублікуванням робіт різної 

спеціалізації, предметом яких є конкретні види таємниць (банківська, 

комерційна, персональна таємниця тощо) [13, с. 61].  

Ґрунтовною працею, яка присвячена адміністративно-правовому 

регулюванню доступу до відкритої інформації, є дисертація О. О. 

Кукшинової [73]. По-перше, автор пропонує авторське визначення поняття 

«відкрита інформація» та називає ознаки, які її характеризують, по-друге, 
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визначає доступ до відкритої інформації як гарантовану державою 

можливість вільно одержувати законодавчо визначені відомості та/або дані, 

доступ до яких не може бути обмеженим [73, с. 63-64], по-третє, обґрунтовує 

необхідність розробки Інформаційного кодексу України; по-четверте, 

знайомить із позитивним досвідом країн світу з питань забезпечення особі 

доступу до відкритої інформації тощо [73, с. 177].  

Слід зазначити, що не дивлячись на існування Закону «Про доступ до 

публічної інформації», науковець наполягає на розробці і прийнятті Закону 

«Про доступ до інформації». На думку О. О. Кукшинової, і сьогодні існують 

термінологічні суперечності в чинному інформаційному законодавстві 

України. Невпорядкованість термінології інформаційного законодавства 

призводить до різного застосування правових норм на практиці, що 

зумовлює необхідність вирішення цих питань на законодавчому рівні, в тому 

числі шляхом прийняття Закону «Про доступ до інформації» [73, с. 9].   

Значний вклад в розвиток адміністративної науки з питань 

адміністративно-правового забезпечення права особи на доступ до публічної 

інформації внесла праця С. М. Тарадай «Адміністративні процедури 

забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації» [235]. До 

позитивних моментів цієї роботи слід віднести наступні: 

1) автор, в умовах становлення в доктрині адміністративного права 

вчення про адміністративну процедуру, вперше звернув увагу на процедуру 

забезпечення доступу громадян до публічної інформації саме як на 

адміністративну процедуру; 

2) цікавим є обґрунтування автором необхідності створення в Україні 

незалежного позасудового органу оскарження порушень права на доступ до 

інформації, який буде: вимагати пояснень та відповідних документів від 

розпорядників інформації; видавати акти реагування щодо приведення 

розпорядниками інформації своєї діяльності у відповідність до законодавства 

про доступ до інформації, а також вносити приписи щодо розгляду питання про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності службових та посадових осіб, 
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якщо виявлено порушення; вносити пропозиції розпорядникам інформації щодо 

вдосконалення організації доступу до інформації тощо [235, с. 125];     

3) аргументує, що право бути присутніми на засіданнях колегіальних 

суб’єктів владних повноважень є однією з гарантій права на доступ до 

публічної інформації і, по-суті, одним із способів його реалізації [235, с. 188]. 

Ці думки та аргументація щодо них обов’язково будуть використані в 

подальших підрозділах нашого дослідження, адже автор акцентує увагу на 

особливостях процедури реалізації права особи на доступ до публічної 

інформації, на необхідності існування не тільки судового захисту права на 

доступ до публічної інформації, а й позасудового механізму захисту 

зазначеного права, на розширенні змісту права доступу до публічної інформації, 

яке сьогодні пропонується Законом «Про доступ до публічної інформації», 

тощо.  

Разом з тим, серед наукових праць, які були присвячені реалізації права 

на доступ до інформації, зустрічаються праці, які викликають більше 

негативних ніж позитивних вражень. До таких праць, на нашу думку, можна 

віднести дисертацію О. Є Заяць «Адміністративно-правові засади доступу 

громадян до публічної інформації в Україні» (2013 р.) [49]. О. Є. Заяць у 

своїй праці: 1) розкриває генезис наукової думки про право громадян на 

доступ до публічної інформації в Україні; 2) детально розглядає етапи 

процедури доступу громадян до публічної інформації, серед яких визначає: а) 

отримання запиту та його первинне опрацювання; б) збирання інформації за 

запитом; в) прийняття рішення за запитом; г) надання відповіді на запит; 3) 

зупиняється на характеристиці підстав обмеження прав громадян у доступі 

до публічної інформації та порядку реалізації такого обмеження; 4) 

обґрунтовує доцільність введення посади Омбудсмена із захисту інформації 

тощо [49, с. 9].  

Дискусійність багатьох положень дисертації О. Є. Заяць проявляється у 

наступному: 

по-перше, розглядаючи у підрозділі 1.1 дисертації генезис наукової 
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думки про право громадян на доступ до публічної інформації в Україні автор: 

а) плутає історіографію наукової думки про правове явище і генезис розвитку 

правових норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин; б) часто 

посилається на історичні факти, які характеризують досвід інших країн світу, 

а не України (Стародавнього Китаю, США); в) цитує і характеризує наукові 

джерела не науковців України, а науковців інших країн світу (США, Росії і 

ін.) г) постійно відволікається від теми, заявленої у назві підрозділу 

дисертації, та розкриває зміст понять, які не мають ніякого відношення до 

розкриття теми (наприклад, «публічність влади», «ознаки інформації», 

«стратегії нової політики публічності влади» тощо) [49, с. 13-28]. Можна, 

навіть, констатувати, що зміст підрозділу 1.1 дисертації О. Є. Заяць взагалі не 

відповідає темі, заявленій у назві підрозділу; 

по-друге, процедура доступу громадян до публічної інформації, на 

думку О. Є. Заяць, починається з етапу отримання запиту та його первинного 

опрацювання. Куди ж у запропонованих процедурних відносинах поділась 

людина з її правами у сфері інформаційних відносин, у тому числі з правом 

звертатись до органів державної влади та органи місцевого самоврядування з 

запитами? Будь-яка процедура в адміністративному праві, де ініціатором її 

виникнення виступає фізична чи юридична особа, починається із етапу 

прояву такої ініціативи. В нашому випадку, з подання у відповідний орган 

запиту про надання публічної інформації; 

по-третє, переконані в тому, що «кількість» не визначає «якість», а 

тому поява нової посади в системі органів державної влади, а саме, 

Омбудсмена із захисту інформації не вирішить проблем, що існують у цій 

сфері. До того ж відповідно до ст. 11 Закону «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини», Уповноважений має право 

призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених 

Верховною Радою України [200]. Одним із таких представників сьогодні є 

представник Уповноваженого з дотримання інформаційних прав та 

представництва в Конституційному Суді України [145]; 
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по-четверте, більшість висновків дисертації сформульовано у формі 

констатації факту, що не відповідає вимогам висновків, які зобов’язаний 

надати дисертант при захисті кандидатської дисертації. Наприклад, 

зазначається, що з метою вдосконалення правового забезпечення прав 

громадян на доступ до публічної інформації, в Законі «Про доступ до 

публічної інформації» має бути: 1) чітко визначено, які відомості можуть 

належать до інформації з обмеженим доступом, а також підстави і критерії їх 

віднесення до такої; 2) передбачено, що органи влади не можуть володіти 

конфіденційною інформацією, за винятком тих випадків, якщо вони її 

отримали від третіх осіб, від імені яких вони можуть нею розпоряджатися; 3) 

закріплено пасивний доступ до інформації – порядок, види, засоби та строки 

оприлюднення органами влади інформації про свою діяльність, тощо [49, с. 

128-129]. По суті, це перелік завдань, які здобувач повинна була розмістити у 

вступі до автореферату, а не у висновках до розділу дисертації. У висновках 

слід було запропонувати: 1) перелік відомостей, які, на думку автора, слід 

віднести до інформації з обмеженим доступом, а також перелік підстав і 

критеріїв їх віднесення до такої інформації; 2) порядок, види, засоби та 

строки оприлюднення органами влади інформації про свою діяльність, які, на 

думку здобувача, сприяли б розвитку національного законодавства, тощо.  

5. Адміністративне процесуальне право, адміністративний процес та 

адміністративне судочинство. П’ята група досліджень присвячена 

виключно проблемам адміністративного судочинства. Зважаючи на те, що 

адміністративна юстиція є достатньо новим утворенням в нашій країні, а 

також враховуючи суттєві зміни, які були внесені в КАСУ від 03.10.2017 

року [151], можна констатувати наступне: 

- велика частка досліджень адміністративного судочинства 

зосереджена на напрацюванні категоріального апарату науки 

адміністративного процесуального права (С. А. Бондарчук, Р. В. Ватаманюк, 

О. В. Кузьменко, О. Є. Міщенко, Н. В. Мостова, А. В. Руденко, О. І. Сеньків, 

М. О. Сорока, О. Р. Трещова і ін.) [22; 29; 100; 102; 209; 214; 216; 239; 71]. 
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Саме тому, в межах таких досліджень розкриваються, наприклад, принципи 

та процесуальні строки адміністративного судочинства, структура 

адміністративного провадження, зміст позову та судового розсуду в 

адміністративному судочинстві, інститут підсудності, заходи процесуального 

примусу тощо. Особливості розгляду спорів фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації або взагалі не 

аналізуються у таких працях, або ж розглядаються фрагментарно у контексті 

вирішення іншого наукового завдання. Разом з тим, подібні праці можуть 

бути використані при характеристиці окремих аспектів процесуальної 

діяльності адміністративного суду чи процесуальних дій учасників спору 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації у частині доступу до публічної інформації; 

- значна частина досліджень адміністративного судочинства пов’язана з 

розкриттям змісту адміністративної процесуальної правосуб’єктності, а 

також з особливостями правового статусу суб’єктів та учасників 

адміністративного судочинства (О. М. Андруневчин, О. В. Анпілогов, В. М. 

Бевзенко, Л. Д. Будзан, В. М. Котенко, О. В. Кощій, А. О. Неугодніков і ін.) 

[9; 10; 17; 25; 65; 66; 106]. Питання розгляду спорів фізичних чи юридичних 

осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, 

дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації у таких 

працях, як правило, не розглядаються, хоча загальні напрацювання цього 

наукового напрямку завжди використовуються при характеристиці 

особливостей провадження з окремих категорій адміністративних справ; 

- частина досліджень адміністративного судочинства, які особливо 

активізувалися за останні п’ять років, пов’язана з розглядом особливостей 

адміністративного судочинства по окремим категоріям справ (О. В. 

Бачеріков, Т. Ф. Весельська, Я. С. Рябченко, Н. В. Шевцова, О. В. Яцун і ін.) 

[14; 31; 211; 245; 249]. На жаль, серед таких досліджень відсутні комплексні 

праці, в яких би розкривались особливості розгляду адміністративними 
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судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

публічної інформації у частині доступу до публічної інформації. 

За результатами аналізу наукових джерел щодо забезпечення і захисту 

права особи на доступ до публічної інформації можемо дійти наступних 

висновків. 

Дослідження представників конституційного права більше 

концентрували увагу не на розкритті сутності права особи на доступ до 

публічної інформації та механізмах його реалізації, а на причинах 

невиконання конституційних вимог органами публічної адміністрації щодо 

забезпечення доступу осіб до публічної інформації. 

Найбільш ґрунтовно і всебічно питання забезпечення і захисту права 

особи на доступ до публічної інформації розглядалися в працях 

представників адміністративного і інформаційного права. Всі дослідження у 

цій сфері можна поділити на п’ять груп: 1) інформаційне право, 

інформаційне законодавство, державна інформаційна політика, інформаційна 

культура; 2) інформаційна безпека, заходи і засоби її забезпечення; 3) 

інформаційно-аналітична робота в органах публічної адміністрації; 4) право 

доступу до інформації, в тому числі до публічної і екологічної інформації, та 

механізм реалізації цього права; 5) адміністративне процесуальне право, 

адміністративний процес та адміністративне судочинство.  

Матеріальні та процедурні норми адміністративного права, що 

закріплюють зміст права особи на доступ до публічної інформації, а також 

регламентують процедуру реалізації цього права, в достатній мірі досліджені 

в науці адміністративного права України (О. Є. Заяць, Л. В. Кузенко, О. О. 

Кукшинова, К. С. Маштак, С. М. Тарадай і ін.), тоді як адміністративні 

процесуальні норми, які регламентують порядок розгляду адміністративними 

судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

публічної інформації у частині доступу до публічної інформації, 

залишаються мало дослідженими в науці адміністративного процесуального 

права. 

 



57 
 
 

1.2 Історія розвитку національного законодавства з питань реалізації 

права на доступ до публічної інформації 

 

Починаючи характеристику національного законодавства з питань 

реалізації права на доступ до публічної інформації, слід згадати про ст. 9 

Конституції України, яка проголошує, що чинні міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

У зв’язку з цим, необхідно назвати і охарактеризувати положення тих 

міжнародних актів, які закріплюють інформаційні права людини взагалі і 

право на доступ до публічної інформації зокрема.   

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

положення якої набрали чинності для України 11.09.1997 року, в ст. 10 

закріплює: 

по-перше, що кожен має право на свободу вираження поглядів. Це 

право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 

незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 

ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних 

підприємств; 

по-друге, що здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з 

обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, 

умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту 

репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної 

інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду [61].   

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права в ст. 19 
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закріплює, що кожна людина, по-перше, має право безперешкодно 

дотримуватися своїх поглядів, по-друге, має право на вільне вираження свого 

погляду, яке включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку 

інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за 

допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на 

свій вибір. Право на вільне вираження свого погляду може бути обмежене, 

але виключно на законних підставах і виключно для досягнення однієї із 

двох можливий цілей: а) для поважання (поваги) прав і репутації інших осіб; 

б) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи 

моральності населення [99]. 

Конституція України закріплює положення, які стосуються 

інформаційних прав особи. Так, частина 2 ст. 32 Конституції закріплює, що 

не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини, а частини 2 і 3 ст. 34 Конституції закріплюють, що кожен має 

право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може 

бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав 

інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя.  

Разом з тим, і положення міжнародних актів, які були ратифіковані 

Україною, і положення Конституції в частині проголошення інформаційних 

прав особи можуть реалізуватися тільки при наявності механізму, 

передбаченого законами і іншими нормативно-правовими актами.     

Сьогодні інформаційне законодавство представляє собою розгалужену 

систему нормативно-правових актів, яка регулює широке коло питань – 
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починаючи з закріплення поняття «інформація» і закінчуючи закріпленням 

правового статусу засобів масової інформації чи регулюванням сфери 

інформатизації. В науковій літературі все частіше можна зустріти думки 

щодо необхідності кодифікації інформаційного законодавства України [243].  

При характеристиці проблем, які пов’язані з регулюванням 

інформаційних суспільних відносин, кожен науковець обмежується 

характеристикою виключно тих джерел законодавства, які безпосередньо 

торкаються тематики його дослідження або охоплюються праворозумінням. 

Наприклад, А. А. Письменицький до сфери інформаційного права України 

відніс: а) загальне інформаційне законодавство, де він виділив Закони «Про 

інформацію», «Про пресу та інші засоби масової інформації», «Про науково-

технічну інформацію», тощо; б) законодавство, яке зв’язане з охороною 

інформації, де він виділив Закони «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» та окремі положення КК України і КУпАП 

 [118]. 

В. С. Цимбалюк серед усього загалу нормативно-правових актів у 

інформаційній сфері виділяє:  

1) законодавство щодо встановлення суб’єктивних прав осіб в 

інформаційній сфері (Закони «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про звернення громадян», «Про авторське право і суміжні 

права» і ін.); 

2) законодавство про засоби масової інформації (Закони «Про пресу та 

інші засоби масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів 

масової інформації та соціальний захист журналістів» і ін.); 

3) законодавство про рекламу, як джерело рекламного права (чи права 

про рекламу) (Закони «Про рекламу»); 
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4) законодавство у сфері інформатики, інформатизації, телекомунікації 

(зв’язку), основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

(Закони «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації», «Про поштовий зв’язок», «Про 

телекомунікації», «Про електронний цифровий підпис», «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 

обов’язковий примірник документів», «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», «Про Державний реєстр виборців» і ін.);  

5) законодавство у сфері інформаційної безпеки (Закони «Про 

національну безпеку України», «Про державну таємницю», «Про захист 

суспільної моралі», «Про оборону України» і ін.); 

6) законодавство про освіту, культуру та науку (Закони «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і 

науково-технічну експертизу» і ін.); 

7) законодавство про державну статистику (Закон «Про державну 

статистику»); 

8) законодавство стосовно відповідності (Закони «Про підтвердження 

відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про 

захист персональних даних» і ін.) [243, с. 165-197].  

Як бачимо, представники інформаційного права не обмежуються 

виключно нормами, які передбачають визначення інформації, закріплюють 

право особи на інформацію та передбачають процедури реалізації 

суб’єктивних прав осіб у сфері інформації. Цей перелік законів містить 

нормативно-правові акти, які передбачають специфіку діяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств і 

організацій в сфері інформаційних відносин. Не всі заявлені вище 

нормативно-правові акти пов’язані з темою нашого дослідження, а тому 

немає сенсу їх всі характеризувати.  

Якщо звернутись до положень Постанови Пленуму Вищого 
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адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» [191], то помітимо в цій постанові звертається 

увага суддів адміністративних судів на наступні нормативно-правові акти: 

1) Закон «Про інформацію» в частинах, які стосуються: 

- особливостей поширення суспільно необхідної інформації (ст. 29); 

- заборони збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,  визначених 

законом (ч. 2 ст. 11) [184 ]; 

2) Закон «Про доступ до публічної інформації» в частинах, які 

стосуються: 

- визначення поняття «публічна інформація» (ч. 1 ст. 1 і ст. 13); 

- переліку вимог щодо обмеження доступу до інформації, передбачених 

ч. 2 ст. 6 Закону; 

- визначення суб’єктів, що є розпорядниками публічної інформації (ст. 

13); 

- заборони обмежувати доступ до інформації про розпорядження 

бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження 

державним, комунальним майном тощо (ч. 5 ст. 6); 

- вимог до змісту запиту на інформацію (п. 2 ч. 5 ст. 19 і п. 4 ч. 1 ст. 22) 

і ін. [172].  

3) Закону «Про державну таємницю» в частинах, які стосуються: 

- моменту, з якого інформація вважається державною таємницею (ч. 3 

ст. 10);  

- класифікації таємної інформації за ступенями секретності «особливої 

важливості», «цілком таємно» та «таємно» (ч. 2 ст. 8) [170]; 

4) Закон «Про регулювання містобудівної діяльності», який у ч. 5 ст. 24 

закріплює, що спеціально уповноважені органи з питань містобудування та 

архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних 

відносин та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність 
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та повноту інформації про наявність на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної 

власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під 

забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, 

містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному 

кадастрах [194]; 

5) Закон «Основи законодавства України про охорону здоров’я», який 

передбачає, що мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я 

формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, 

тому  інформація щодо його здійснення, є публічною, оскільки становить 

суспільний інтерес (ч. 3 ст. 16) [114]; 

6) Закон «Про судоустрій і статус суддів», який закріплюючи принципи 

гласності і відкритості судового процесу, вимагає від суддів невідкладно 

оприлюднювати на офіційному веб-сайті судової влади України, крім 

випадків, установлених законом, інформацію про суд, який розглядає справу, 

сторін спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, 

апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії 

розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного 

суду до іншого (ст. 11) [198]; 

7) Закон «Про природні монополії», положення якого слід враховувати 

при визначенні питання, чи належить суб’єкт господарювання, до якого 

подано запит на інформацію, до числа суб’єктів природної монополії (ч. 2 ст. 

5) [193]; 

8) Закон «Про житлово-комунальні послуги» зобов’язує виконавця 

комунальної послуги без додаткової оплати надавати в установленому 

законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну 

вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та 

порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та 

іншу інформацію, передбачену законодавством (ч. 2 ст. 8) [174] і інші 

нормативно-правові акти. 
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Таким чином, можна констатувати, що основними актами у сфері 

забезпечення доступу до публічної інформації є Закони «Про інформацію», 

«Про доступ до публічної інформації» та «Про державну таємницю».  

Всі інші закони відіграють лише допоміжну роль у питанні 

забезпечення доступу до публічної інформації, бо допомагають детально 

визначитись з колом суб’єктів, які є розпорядниками публічної інформації 

(Закони «Про регулювання містобудівної діяльності», «Основи 

законодавства України»,  «Про судоустрій і статус суддів», «Про природні 

монополії», «Про житлово-комунальні послуги» та ін.).  

Тому в межах цього підрозділу роботи зосередимо свою увагу 

виключно на історії розвитку національного законодавства, яка пов’язана з 

прийняттям та вдосконаленням Законів «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації» та «Про державну таємницю».  

Закон «Про інформацію» був прийнятий у жовтні 1992 року [184]. За 

роки існування в закон вносились незначні зміни, а в 2011 році була 

запропонована нова редакція закону [165].   

Якщо відслідкувати основні тенденції в правотворчій діяльності 

Верховної Ради України щодо положень Закону «Про інформацію», то можна 

відзначити наступне: 

1) вносились зміни у зв’язку із розвитком екологічного законодавства 

України та підвищенням вимог до забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення [160]. В сучасній редакції Закону теж звертається 

увага на сферу суспільних відносин, пов’язаних з охороною здоров’я, але в 

контексті того, що право на інформацію може бути обмежене законом для 

охорони здоров’я населення (ч. 2 ст. 6); 

2) у зв’язку із прийняттям Закону «Про державну статистику» були 

внесені зміни щодо закріплення понять «адміністративна інформація» та 

«статистична інформація». Так визначалося, що адміністративна інформація 

(дані) – це офіційні документовані дані, які дають кількісну характеристику 

явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній, 
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інших сферах життя і збираються, використовуються, поширюються та 

зберігаються органами державної влади (за винятком органів державної 

статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами 

відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних обов’язків 

та завдань, що належать до їх компетенції. Статистична ж інформація 

визначалася в Законі «Про інформацію» як офіційна документована державна 

інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що 

відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя 

[158]. В сучасній редакції Закону дані терміни взагалі не вживаються; 

3) з метою забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на 

свободу слова в Закон «Про інформацію» були окремими статтями 

передбачені: а) заборона цензури та заборона втручання в професійну 

діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів державної 

влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; б) підстави 

звільнення від юридичної відповідальності (якщо мова йде про оціночні 

поняття та розголошення інформації, яка є суспільно значимою); в) підстави 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди при вчиненні 

правопорушень суб’єктом інформаційної діяльності [154]. Чинний Закон 

«Про інформацію» дублює більшу частину зазначених положень; 

4) з метою вдосконалення термінології у сфері інформаційного 

законодавства в Законі «Про інформацію» слово «конфіденціальна» в усіх 

відмінках було замінене словом «конфіденційна». Це показує, що на той 

момент законодавець ще остаточно не визначився з тим, яку термінологію 

слід використовувати по відношенню до інформації з обмеженим доступом. 

Зазначалося, що статус  конфіденційної інформації з метою її збереження 

може надаватись інформації, яка є власністю держави і знаходиться в 

користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності [153]. Чинний Закон 

використовує термін «конфіденційна інформація»; 

5) у зв’язку з посиленням тенденцій щодо захисту інформації в Україні 
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в Закон «Про інформацію» було внесено поняття «захист інформації». Захист 

інформації визначався як комплекс правових, організаційних, інформаційно-

телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання 

неправомірним діянням щодо інформації [166]. Чинна редакція Закону «Про 

інформацію» дещо по-іншому визначає поняття «захист інформації», 

конкретизуючи як самі заходи захисту, так і мету їх застосування. Захист 

інформації сьогодні визначається як сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; 

6) у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України (2010 р.) в 

Закон «Про інформацію» була внесена стаття, яка давала визначення 

«податкової інформації». Під податковою інформацією розумілась 

сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами 

інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для 

реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій [155]. Чинна 

редакція Закону майже повністю дублює ці положення (ст. 16); 

7) була прийнята нова редакція Закону «Про інформацію», яка є 

чинною і сьогодні [165];  

8)   у зв’язку з прийняттям Закону «Про засади державної мовної 

політики» в Закон «Про інформацію» були внесені зміни щодо мови 

інформації. Так закріплювалося, що «мова інформації визначається Законом 

України «Про засади державної мовної політики», міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

іншими законодавчими актами України у сфері інформації» [177]. Ці зміни 

втратили чинність у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 

28.02.2018 р. [204]. Чинна редакція Закону «Про інформацію» в ст. 8 

закріплює, що мова інформації визначається законом про мови, іншими 

актами законодавства в цій сфері, міжнародними договорами та угодами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

9) у зв’язку з прийняттям Закону «Про засудження комуністичного та 
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націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» (2015 р.) було уточнено зміст однієї з 

категорій відомостей, що не може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом. Мова йде про факти порушення прав і свобод людини, включаючи 

інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських 

органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, 

Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими 

представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів [178]; 

10) у зв’язку зі змінами в управлінні об’єктами державної та 

комунальної власності Закон «Про інформацію» було доповнено ще однією 

категорією відомостей, що не можуть бути віднесені до інформації з 

обмеженим доступом, – це відомості щодо діяльності державних та 

комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або 

територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше 

відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка 

держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що 

підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону [161]; 

11) Законом від 6 грудня 2016 року були внесені зміни, які торкалися 

порядку використання органами державної влади інформації про фізичну 

особу [162]. Так зазначалося, що Міністерство фінансів України під час 

здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства  в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших 

соціальних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку 

персональних даних.     

Таким чином, у розвитку положень Закону «Про інформацію» можна 

виділити два етапи. 

Перший етап (з жовтня 1992 року по грудень 2010 року) 

характеризується намаганням Верховної Ради України регламентувати сферу 
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інформаційних відносин, яка швидко почала розвиватись в Україні після 

отримання нею незалежності. В цей період: не існувало чіткого 

розмежування між поняттями, наприклад, «публічна інформація» та 

«приватна інформація»; був відсутній чіткий перелік інформації з обмеженим 

доступом, хоча сам темнім «інформація з обмеженим доступом» широко 

використовувався в чинному законодавстві; постійно уточнювалася 

термінологія («статистична інформація», «конфіденційна інформація», 

«податкова інформація», «захист інформації»).      

Другий етап (з січня 2011 року по сьогодні) характеризується тим, що 

Закон «Про інформацію»: а) закріпив поняття інформації та визначив основні 

принципи інформаційних відносин, основні напрями державної 

інформаційної політики, а також суб’єкти і об’єкти інформаційних відносин; 

б) визначив зміст поняття «право на інформацію», закріпив гарантії його 

реалізації та основні механізми його захисту; в) в залежності від змісту 

визначив види інформації та розкрив їх зміст; г) встановив види інформації з 

обмеженим доступом; ґ) передбачав перелік відомостей, які не можуть бути 

віднесені до інформації з обмеженим доступом (цей перелік постійно 

доповнювався на підставі змін, що відбувалися в національному 

законодавстві), тощо.       

Закон «Про доступ до публічної інформації» був прийнятий у січні 

2011 року [172]. Але перш ніж розпочати аналіз змін, які стосувались 

положень чинного Закону, хочемо згадати про Проект Закону «Про доступ до 

публічної інформації» від 17.02.2006 року [202] та Проект Закону «Про 

доступ до публічної інформації» від 11.07.2008 року [201].  

Положення проекту від 17.02.2006 року суттєво відрізняються від 

чинного Закону. Наприклад, він: 

- широко використовував поняття «режим доступу», тоді як чинний 

Закон такий термін взагалі не використовує; 

- серед гарантій забезпечення права на доступ до публічної інформації 

передбачав «вільний доступ до публічних статистичних даних, архівних, 
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бібліотечних та музейних фондів», тоді як чинний Закон таку гарантію не 

закріплює;  

- в системі принципів забезпечення доступу до публічної інформації 

закріплював принцип безперешкодного та оперативного надання повної, 

об’єктивної, достовірної, точної інформації розпорядниками інформації 

запитувачу, чинний же Закон такого принципу не передбачає; 

- класифікував публічну інформацію на два види – відкрита 

інформація і інформація з обмеженим доступом, чинний же Закон таку 

класифікацію не закріплює. Про існування двох видів інформації можна 

здогадуватися лише на підставі аналізу ч. 2 ст. 1 і ст. 6 Закону. Пізніше (в 

2015 році) Закон доповнили ст. 10-1 про публічну інформацію у формі 

відкритих даних, що сьогодні дає можливість говорити про існування 

декількох видів відкритої публічної інформації; 

- поділяв інформацію з обмеженим доступом на два види – таємну 

і конфіденційну, тоді як чинний Закон поділяє таку інформацію на три види – 

конфіденційну, таємну і службову;  

- включав до переліку суб’єктів у сфері доступу до публічної 

інформації більше коло осіб ніж чинний Закон, а саме, спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення 

доступу до інформації, визначений Кабінетом Міністрів України та 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;   

- закріплював, що розпорядник публічної інформації повинен дати 

відповідь на запит на інформацію як найшвидше, але не пізніше 15 

календарних днів з моменту отримання запиту, тоді як чинний Закон 

передбачає п’ятиденний строк. 

Тобто зміст Проекту Закону «Про доступ до публічної інформації» 

показує, що в 2006 році не було чіткого бачення правового забезпечення та 

захисту права особи на доступ до публічної інформації. Законодавець 

експериментував з термінологією та ймовірними шляхами розвитку 

національного законодавства.  
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Т. С. Стецьків, як автор законопроекту, обґрунтовував необхідність 

прийняття Закону «Про доступ до публічної інформації» наступним чином: 

по-перше, в Україні відсутній ефективний правовий механізм реалізації 

закріпленого у ст. 34 Конституції України права кожного на доступ до 

публічної інформації, тобто інформації, яка знаходиться у володінні органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і, як результат, це 

призводить до масових порушень конституційних прав на доступ до 

інформації;  

по-друге, органи влади безпідставно відмовляють у наданні інформації, 

відносячи її до інформації з обмеженим доступом з використанням 

термінології, яка не передбачена чинним законодавством «опублікуванню не 

підлягає», «не для друку», «для службового користування» і ін.; 

по-третє, існуюча в Україні практика з питань надання інформації 

громадянам не відповідає стандартам демократичної держави, адже Закони 

про доступ до публічної інформації існують у більшості демократичних 

держав (США, Латвія, Естонія, Словаччина, Болгарія, Словенія і ін.), і 

виступають джерелами права, які закріплюють реальні правові механізми 

здійснення одного з основних прав людини – права на доступ до публічної 

інформації;  

по-четверте, недосконалість законодавства України про інформацію, 

яке не відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних відносин та не в 

змозі адекватно вирішувати проблеми, що виникають [232]. 

 Частина положень Проекту Закону «Про доступ до публічної 

інформації» від 11.07.2008 року (на момент подання до Верховної Ради 

України) співпадає із положеннями чинного Закону, але слід констатувати, 

що цей проект за змістом дублював переважну частину положень Проекту 

Закону «Про доступ до публічної інформації» від 11.07.2008 року [201]. 

Наприклад, Проект: 

- частково дублюючи положення ч. 2 ст. 6 Закону «Про інформацію» 

пропонував розгорнуте визначення публічної інформації, до якої відносив і 
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інформацію, що становить суспільний інтерес (суспільно значущу), тобто, 

яка свідчить про загрозу державному суверенітету та територіальній 

цілісності України; дозволяє здійснити обґрунтований політичний вибір; 

гарантує обізнаність з подіями і фактами, що впливають на стан і характер 

життя людини; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і 

обов’язків; порушенням прав людини, введенню громадськості в оману, 

запобігає шкідливим екологічним та іншим наслідкам діяльності 

(бездіяльності) суб’єктів господарювання тощо; 

- не містив обмежень щодо використання норм Закону у сфері 

звернень громадян, тоді як чинний Закон таке обмеження закріплює (ч. 2 ст. 

2);  

- пропонував вживати термін «режим доступу до інформації», тоді як 

чинний Закон оперує поняттям «порядок доступу до інформації»; 

- визначав два види інформації з обмеженим доступом – таємну і 

конфіденційну, тоді як чинний Закон три види – конфіденційну, таємну, 

службову; 

- закріплював, як і чинний Закон, що розпорядник публічної 

інформації повинен дати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 

робочих днів, тощо [201].  

Разом з тим, зміст законопроекту суттєво змінився на момент 

направлення його до повторного другого читання 15 грудня 2010 року [237]. 

Текст саме цього законопроекту ліг в основу чинного Закону «Про доступ до 

публічної інформації». Цей законопроект, як і чинний Закон: 

- використовував поняття «порядок доступу до публічної інформації» 

замість поняття «режим доступу»; 

- визначав три види інформації з обмеженим доступом – 

конфіденційну, таємну, службову, а також розкривав їх зміст; 

- відмовився від використання поняття «процедура оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації», як це було 

передбачено в первісному варіанті.        
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В результаті клопітливої законотворчої роботи 13 січня 2011 року на 

світ появився Закон «Про доступ до публічної інформації», в якому вперше в 

Україні передбачався механізм реалізації закріпленого у ст. 34 Конституції 

України права кожного на доступ до публічної інформації. Закон закріплює: 

поняття «публічна інформація», перелік гарантій і принципів забезпечення 

права на доступ до публічної інформації; порядок доступу до інформації до 

публічної інформації з відкритим доступом та до інформації з обмеженим 

доступом; види та зміст інформації з обмеженим доступом; суб’єктів 

відносин у сфері доступу до публічної інформації, їх права і обов’язки; 

порядок реалізації права на доступ до інформації за інформаційним запитом; 

порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 

[172].   

 За роки дії Закону «Про доступ до публічної інформації» в нього 

вносились незначні зміни, наприклад:  

- у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» п. 6 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» 

було викладено у наступній редакції: «Не належать до інформації з 

обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в 

порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього 

Закону» [156]; 

-  у зв’язку з прийняттям нового антикорупційного закону, а саме, 

Закону «Про запобігання корупції», п. 6 ст. 6 Закону «Про доступ до 

публічної інформації» було викладено у новій редакції: «Не належать до 

інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої 

статті 47 вказаного Закону» [176]; 
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- для забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих 

даних Закон було доповнено новою статтею 10-1 про публічну інформацію у 

формі відкритих даних. Стаття закріплює визначення поняття «публічна 

інформація у формі відкритих даних», закріплює порядок отримання такої 

інформації та умови оприлюднення і надання на запит публічної інформації, 

що містить персональні дані фізичної особи [152].    

Таким чином, у розвитку положень Закону «Про доступ до публічної 

інформації» можна виділити два етапи. 

Перший етап (з 24 серпня 1991 року по 13 січня 2011 року) 

характеризується тим, що: а) в Україні був відсутній ефективний правовий 

механізм реалізації закріпленого у ст. 34 Конституції України права кожного 

на доступ до публічної інформації, у зв’язку з цим, органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування грубо порушували право осіб на 

отримання публічної інформації, безпідставно відмовляючи у наданні такої 

інформації; б) була відсутня термінологія, яка б чітко визначала види 

публічної інформації та види інформації з обмеженим доступом, що давало 

можливість на практиці органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування, використовуючи свою особисту термінологію 

«опублікуванню не підлягає», «не для друку», «для службового 

користування» і ін., обмежувати доступ осіб до публічної інформації.  

Другий етап (з 13 січня 2011 року по сьогодні) характеризується тим, 

що на законодавчому рівні було передбачено не тільки механізм реалізації 

права на доступ до публічної інформації, а й механізми забезпечення і 

захисту цього права з боку держави.  

Закон «Про державну таємницю» був прийнятий 21 січня 1994 року 

[170]. Закон закріплює: поняття «державна таємниця», «гриф секретності», 

«допуск до  державної  таємниці», «доступ до державної таємниці», 

«засекречування матеріальних  носіїв  інформації», «категорія режиму 

секретності», «охорона державної таємниці» та визначення інших понять; 

компетенцію державних органів, органів місцевого самоврядування та їх 
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посадових осіб у сфері охорони державної таємниці; особливості реалізації 

права на секретну інформацію та її матеріальні носії; процедуру віднесення 

інформації до державної таємниці; порядок засекречування та 

розсекречування матеріальних носіїв інформації; систему організаційно-

правових заходів щодо охорони державної таємниці; систему органів, які 

здійснюють контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, а також 

перелік правопорушень у сфері дотримання вимог законодавства щодо 

державної таємниці, за вчинення яких передбачена дисциплінарна, 

адміністративна та кримінальна відповідальність.  

 За роки дії Закону «Про державну таємницю» в нього вносились 

незначні зміни, окрім випадку, коли 21 вересня 1999 року була прийнята нова 

редакція Закону [164]. До незначних змін можна віднести наступні:  

- уточнювалася термінологія, а тому замість словосполучення «допуск 

може надаватися» було застосовано термін «документи про надання допуску 

до державної таємниці можуть оформлятися» (ч. 5 ст. 22), передбачалися 

шляхи вирішення проблемної ситуації, а саме, коли особі відмовляли у 

допуску до державної таємниці, але займана нею посада чи виконувані 

службові обов’язки вимагають доступу до державної таємниці (ч. 3 ст. 23) 

[159]; 

- встановлювався порядок допуску до державної таємниці 

арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, 

ліквідатору) під час застосування до боржника судових процедур 

банкрутства (ч. 4 ст. 22) [163].   

Щодо змісту чинного Закону «Про державну таємницю» 

висловлюються критичні зауваження в юридичній літературі. Наприклад, В. 

Олійник, аналізуючи термінологічні проблеми інституту державної таємниці, 

виділяє недоліки, які потребують свого вирішення на законодавчому рівні: 

по-перше, автор звертає увагу, що в Законі «Про державну таємницю» 

паралельно вживаються терміни «державна таємниця» й «секретна 

інформація» (ст. 1). Проте, таке застосування термінології, на думку В. 
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Олійник, недоцільне, оскільки термін «секретна інформація» є більш 

загальним поняттям по відношенню до поняття «державна таємниця» і може 

бути використана для означення будь-якої іншої публічної інформації, 

доступ до якої обмежується Законом «Про доступ до публічної інформації»; 

по-друге, автор звертає увагу на розбіжності між поняттями «захист 

державної таємниці» і «охорона державної таємниці» та обґрунтовує 

доцільність використання в межах Закону «Про державну таємницю» терміну 

«захист державної таємниці» [110, с. 129-135].  

Ці зауваження не вважаємо принциповими для розвитку законодавства 

про державну таємницю, адже юридичні терміни, передбачені окремим 

законом, як правило, використовуються виключно у прив’язці до норм цього 

нормативно-правового акту. Важливо розрізняти наукові поняття, які є 

частиною категоріального апарату відповідної науки, і юридичні терміни, які 

закріплює законодавець для спрощення розуміння положень чинного 

законодавства і для доведення приписів до необхідного адресату.  

Ще одним важливим нормативно-правовим актом, який передбачає 

механізм судового захисту права особи на доступ до публічної інформації, є 

Кодекс адміністративного судочинства України [56]. Так КАСУ передбачає: 

- що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у 

публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у 

частині доступу до публічної інформації (п.7 ч. 1 ст. 19); 

- що до справ незначної складності відносяться справи щодо 

оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника 

інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію (п. 2 ч. 6 ст. 

12); 

- що суд розглядає за правилами спрощеного позовного 

провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні) справи щодо оскарження бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або 
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запиту на інформацію (п. 1 ч. 1 ст. 263).   

Таким чином, в Україні існує розгалужена система нормативно-

правових актів, що регулюють питання реалізації права на доступ до 

публічної інформації. Разом з тим, серед них можна виділити групу основних 

нормативно-правових актів, які пов’язані з адміністративно-правовим 

забезпеченням права особи на доступ до публічної інформації (Закони «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про державну 

таємницю») та судовим захистом права особи на доступ до публічної 

інформації (КАСУ). Положення цих законів і будуть покладені  в основу 

наукового аналізу питань адміністративно-правового забезпечення та 

судового захисту права особи на доступ до публічної інформації.      

 

 

1.3 Сучасні методологічні підходи щодо дослідження забезпечення та 

судового захисту права особи на доступ до публічної інформації 

 

Проблеми, які існують сьогодні в науці адміністративного права і 

процесу, обумовлені різними чинниками – швидкі зміни в економічній, 

політичній і соціально-культурній сферах суспільства, які потребують 

суттєвих змін в національному законодавстві, відставання галузевих 

досліджень від потреб суспільства, а тому юридична наука не завжди встигає 

оперативно та адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві, 

тощо. Разом з тим, головна проблема сучасної юридичної науки України, і 

особливо науки адміністративного права і процесу, у тому, що застарів 

науковий інструментарій, за допомогою якого наука намагається пізнавати 

правові явища в сучасному світі. Наприклад, на застарілому обладнанні не 

можна випускати високотехнологічну продукцію. Для того ж, щоб 

вдосконалити продукцію та підвищити її технологічні якості, необхідно 

модернізувати обладнання, на якому така продукція буде випускатись, 

вдосконалити організаційну роботу на підприємстві, підвищити рівень кадрів 
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і ін. Аналогічні процеси повинні відбуватись і в сфері юридичної науки. 

Ускладнення суспільних відносин, які регулюються правом, потребує більш 

досконалого наукового інструментарію, за допомогою якого пізнаються 

правові явища і процеси у сучасному світі.  

На жаль, доводиться констатувати, що повного розуміння цієї 

проблеми ще немає у правознавців України, які за звичкою продовжують 

досліджувати нові для науки адміністративного права і процесу явища за 

допомогою застарілої методології, або ж формально підходять до 

використання методів наукового пізнання в сучасних науково-дослідних 

працях. По-перше, неправильне використання методології, по-друге, 

використання застарілої методології (наприклад, методології радянського 

адміністративного права) в нових умовах завдає більше шкоди ніж користі 

розвитку галузевих наук, адже це дуже часто призводить до спотворених або 

таких, що не відповідають дійсності, результатам.  

В контексті викладеної проблеми актуальним є визначення наукового 

інструментарію досліджень у сфері забезпечення та захисту права особи на 

доступ до публічної інформації. За роки незалежності України відбулися 

наступні важливі зміни у суспільстві, які слід сьогодні враховувати при 

дослідженні питань забезпечення та захисту права особи на доступ до 

публічної інформації: 

по-перше, відбулася поступова трансформація українського 

суспільства з обмеженим використанням інформації в інформаційне 

суспільство сучасного зразка; 

по-друге, бурхливий розвиток інформаційних відносин в Україні під 

впливом розповсюдження новітніх інформаційних технологій в усьому світі, 

призвів до поступового розвитку національного інформаційного 

законодавства; 

по-третє, були прописані в чинному законодавстві механізми реалізації 

права на доступ до публічної інформації шляхом закріплення відповідних 

адміністративних процедур та режимів доступу до інформації; 
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по-четверте, системні порушення права особи на доступ до публічної 

інформації з боку органів публічного адміністрування сприяли закріпленню в 

чинному законодавстві механізму судового захисту порушеного права.  

Всі ці правові явища і процеси, які відбулися в українському 

суспільстві та правовому регулюванні, можуть бути досліджені у науці 

адміністративного права і процесу не інакше як за допомогою нового 

наукового інструментарію.  

У зв’язку з цим, в межах даного підрозділу роботи хочемо вирішити 

наступні завдання: 

по-перше, назвати і охарактеризувати фактори, які сприяли 

формуванню нового наукового підходу щодо дослідження адміністративно-

правового забезпечення і судового захисту права особи на доступ до 

публічної інформації. Мова йде про так звані передумови необхідності 

використання нового наукового інструментарію при дослідженні окреслених 

питань; 

по-друге, охарактеризувати основні наукові підходи щодо сучасних 

досліджень у сфері забезпечення та захисту права особи на доступ до 

публічної інформації та зупинитися на особливостях наукового підходу, який 

буде використано в рамках нашого дослідження для всебічного висвітлення 

проблематики адміністративно-правового забезпечення і судового захисту 

права особи на доступ до публічної інформації. Тобто буде звертатись увага 

на недоліки сучасних досліджень у зазначені сфері та обґрунтовуватись 

доречність і значення використання наукового інструментарію, за допомогою 

якого буде розкриватись сутність правових явищ і процесів, а також 

пояснюватись зв’язки, що існують між ними.   

Серед передумов необхідності використання нового наукового 

інструментарію в сучасних дослідженнях адміністративно-правових явищ 

можна виділити наступні. 

1. Трансформація українського суспільства в суспільство 

інформаційного типу. Наприклад, О. В. Логінов виділяє три види 
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інформаційних суспільств: 

1) суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної 

соціальної революції та породжується бурхливим розвитком і конвергенцією 

інформаційних та комунікаційних технологій;  

2) суспільство знання, тобто суспільство, в якому головною умовою 

добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, здобуте завдяки 

безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею;  

3) глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не буде мати ні 

часових, ні просторових, ні політичних меж, тобто яке, з одного боку, 

сприятиме взаємопроникненню культур, а з другого – відкриватиме кожному 

співтовариству нові можливості для самоідентифікації [79, с. 19-20]. 

Розвиток національного інформаційного законодавства та активізація 

наукових досліджень у цій сфері обумовлена в першу чергу тим, що 

українське суспільство, перебуваючи в статусі інформаційного суспільства 

нового типу, намагається стати інформаційним суспільством, яке відноситься 

до другого чи третього виду, тобто яке не тільки декларує інформаційні 

права фізичних і юридичних осіб, а й створює реальні умови для їх реалізації 

та передбачає правові механізми захисту порушених прав. 

2. Стрімкий розвиток технологій. Наприклад, А. А. Чунаєва і І. Г. 

Мисик підкреслюють, що  технічний і технологічний прогрес розширює 

можливості людини в використанні сил природи [244, с.  284]. Це призводить 

до швидкого зростання продуктивності праці, впливає на всі сторони життя 

суспільства, включаючи культуру, побут, психологію людей, 

взаємовідносини суспільства з природою, розвиток правовідносин у 

суспільстві (наприклад, запроваджено в Україні електронне урядування),  але 

його досягнення породжують і нові проблеми (наприклад, щодо 

використання генно-модифікованих продуктів, застосування клонування і 

ін.).    

Науково-технічний прогрес, інтеграція і диференціація наук несуть з 

собою нові теоретичні знання і нові методи дослідження [93, с. 229-230].   
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3. Реформа адміністративного права як галузі права. Ця реформа 

торкається інституційних питань адміністративного права, бо передбачає 

перегляд та уточнення змісту предмета і методу адміністративно-правового 

регулювання, системи адміністративного права, системи суб’єктів 

адміністративного  права і їх правового статусу, тощо. Ці зміни позначаються 

і на категоріальному апараті адміністративного права. Такі терміни як 

«публічне адміністрування», «адміністративна процедура», «адміністративні 

послуги», хоча і використовувались в поодиноких наукових працях в кінці 

ХІХ на початку ХХ століть, стали ключовими категоріями сучасного 

адміністративного права лише недавно. Наприклад, при дослідженні 

особливостей забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної 

інформації одразу ж виникає питання про розмежування предмету 

адміністративного права та предмету інформаційного права. З одного боку, 

відбувається перегляд системи адміністративного права з уточненням 

елементів, які входять до цієї системи, а, з іншого, є намагання обґрунтувати 

доцільність створення в системі права України самостійної галузі права – 

інформаційне право.  

Право на інформацію та право на доступ до публічної інформації, як 

правило, реалізуються через передбачені чинним законодавством 

адміністративні процедури та відносяться до сфери надання 

адміністративних послуг. В даному випадку, виникає потреба в уточненні 

місця процедури доступу до публічної інформації в загальній системі 

адміністративних процедур, у визначенні місця суб’єктів відносин у сфері 

доступу до публічної інформації в загальній системі суб’єктів 

адміністративного права, а також у визначенні особливостей послуги щодо 

надання публічної інформації в загальній системі адміністративних послуг.  

Відповіді на поставлені питання не можна дати за допомогою 

застарілого наукового інструментарію. Вони вимагають пошуку нових 

наукових підходів до висвітлення проблем адміністративно-правового 

забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної інформації.  
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4. Відсутність комплексних досліджень, які б, по-перше, об’єднували 

всі попередні наукові дослідження з питань забезпечення та захисту права 

особи на доступ до публічної інформації, по-друге, об’єднували аналіз норм 

матеріального, процедурного і процесуального адміністративного права з 

питань забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної 

інформації. До речи, знання змісту попередніх досліджень та основних 

концепцій і підходів, є головною вимогою будь-якого науковця, який 

досліджує правові явища чи правові процеси. Наприклад, Д. І. Дєдов, 

зазначає, що на шляху становлення молодого вченого та вченого, який 

починає досліджувати нову сферу, спочатку лежить вивчення всіх існуючих 

думок і концепцій по темі, яка його цікавить. На наступному етапі вченому 

необхідно висловити власну думку, але у багатьох із них (особливо коли 

мова йде про молодих вчених) відсутні навички такого аналізу і 

систематизації знань, який би дозволив сформулювати нові ідеї. В результаті 

робляться незрілі, скоростиглі, необґрунтовані висновки. Дуже часто просто 

робиться вибір між існуючими думками, тобто обирається, так звана, «золота 

середина» [38, с. 46-47]. Повністю погоджуємося з цими думками, бо 

цінність любої наукової роботи у тому, щоб, по-перше, зв’язати минулі 

досягнення з сучасними уявленнями про правові явища і процеси, та на 

підставі цього, висловити пропозиції, зробити висновки і прогнози, корисні в 

майбутньому для розвитку юридичної науки, вдосконалення законодавства 

та підвищення ефективності правозастосовної діяльності державних органів 

та органів місцевого самоврядування, по-друге, висловити власну думку, яка 

можлива лише при використанні специфічного набору методів наукового 

пізнання, які пояснюють логіку структури роботи та зміст отриманих в 

результаті дослідження висновків. Керуючись правилами етики наукової 

спільноти України, не хочемо робити посилань на праці, які, на нашу думку, 

позбавлені вище окреслених ознак, і як наслідок: 1) структура таких праць не 

логічна; 2) термінологія, що використовується, методологічно не 

обумовлена; 3) власні думки відсутні, є лише посилання на думки інших 
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науковців; 4) висновки взагалі не можна віднести до категорії «нових ідей». 

На жаль, таких робіт сьогодні доволі багато і в основному це праці молодих 

науковців.            

Методологія в джерелах з філософії визначається, по-перше, як вчення 

про методи, по-друге, як система методів. Метод же визначається  як спосіб 

дослідження, пізнання, а також система регулюючих принципів практичної 

діяльності. При цьому підкреслюється, що в основі будь-якого методу 

лежить певна сукупність раніше отриманих загальних знань, принципів, 

законів [244, с. 238]. 

Досліджуючи особливості діалектичної філософії О. А. Івакін зазначає, 

що під методом у широкому сенсі цього слова, зазвичай розуміють певний 

шлях, спосіб, прийом вирішення будь-якої задачі теоретичного, практичного, 

пізнавального, педагогічного та іншого характеру [51, с. 172].  

Наукові відкриття іноді робилися випадково, особливо коли мова йде 

про відкриття у фізиці, біології, астрономії та інших точних науках. Разом з 

тим, не було б тих суттєвих змін у житті суспільства, як би науковці не 

використовували у своїх дослідженнях методи наукового пізнання.     Методи 

дають науковцю шлях, по якому він швидко і результативно може досягти 

поставленої мети. Разом з тим, до методів висувається ціла низка умов, які 

слід дотримуватися при проведенні дослідження. Наприклад, А. А. Чунаєва і 

І. Г. Мисик зазначають, що метод (шлях) може бути ефективним (тобто 

давати потрібний результат) лише тоді, коли він є правильним. Правильність 

методу залежить від істинності теорії, що лежить в його основі. Істинність же 

є адекватне відображення досліджуваних об’єктів [244, с. 239].  

Не поглиблюючись у дискусію представників філософії щодо 

визначення поняття методології, її значення для розвитку наукових знань та 

стосовно критеріїв «правильності» чи «неправильності» того чи іншого 

методу, хочемо зазначити, що методологія не є якимось статичним явищем і 

постійно змінюється та еволюціонує. У зв’язку з цим, постійно у спеціальній 

літературі можна зустріти дискусії щодо невідповідності існуючих методів 
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сучасним реаліям та новим об’єктам дослідження.  

Наприклад, Д. І. Дєдов пише, що існуючий хаос в правовій методології 

призводить до хаосу в методології правових досліджень. Величезний обсяг 

правових знань, так чи інакше вимагає заучування і висуває на перший план 

позитивізм і догматичні установки, істотно обмежує можливості 

самостійного правового мислення і появи нових правових ідей. Право і зараз, 

продовжує Д. І. Дєдов,  часто розвивається на дотик, шляхом проб і помилок 

навіть там, де давно вироблені чіткі орієнтири для прийняття рішень [38, с. 

46-47]. Інші науковці підкреслюють, що невідповідність між системою 

«належних» методів правової науки і застосовуваних в дійсності методів є 

наслідком розбіжності теоретико-понятійного апарату науки з його методом. 

Щоб мати метод, адекватний предмету, необхідно не тільки вивчати 

закономірності функціонування і розвитку державно-правових явищ, а й 

проводити спеціальні дослідження, спрямовані на вдосконалення, розвиток 

системи методів наукового пізнання. Процес розробки цієї системи 

практично також нескінченний, як і процес розвитку теоретичних знань про 

державно-правові явища [93, с. 229-230].   

В цьому аспекті цікавими є думки, висловлені О. М. Миколенко, яка 

зазначає, що, на жаль, вивчення методології в рамках теорії держави та права 

сьогодні звелося до простого переліку методів наукового пізнання і короткої 

характеристики їх змісту. Тоді як методологія є обов’язковим атрибутом 

будь-якої науково-дослідної праці. Знання методології та правильне її 

виростання забезпечують логічність, переконливість та відносну істинність 

наукового мислення і отриманих результатів. Використання методології 

дозволить науковцю, по-перше, уникнути повторювання помилок, які вже 

були кимось допущені, по-друге, не пропонувати світу досягнення, які вже 

давно були відкриті (винаходити вже кимось винайдене), по-третє, 

прогнозувати майбутній розвиток наукових досліджень у певній сфері знань 

[98, с. 215-216].  

Отже, сучасна проблема використання наукової методології в 
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юридичній науці має два виміри.  

Перший полягає в тому, що в галузевих юридичних науках 

розповсюдженим стало формальне відношення до методології, тобто її 

перестали використовувати як інструментарій проведення досліджень, а 

використовують як атрибут оформлення науково-дослідної роботи. В основі 

сучасних дисертаційних досліджень лежать, як правило, такі наукові методи: 

метод порівняльного правознавства, формально-логічний, діалектичний, 

історико-правовий, моделювання, прогнозування, аналіз і синтез, методи 

дедукції та індукції, системний метод. Однак результати цих досить 

загальних методів видно дуже рідко. Найкраще, що можуть дати результати 

таких досліджень, – це описати існуючу систему норм, яка регулює певну 

сферу суспільних відносин. Чи вирішується при такому підході наукова 

проблема? Скоріш за все «ні».  

Якщо ознайомитись зі змістом науково-дослідних робіт, які були 

написані в Україні за останнє десятиліття, можна помітити, що лише 

незначна частина із них містить пояснення автора щодо методології 

проведеного ним дослідження. В поодиноких працях автор пояснює 

структуру роботи, уточнює категоріальний апарат, який використовував в 

роботі, звертає увагу на специфіку використаного наукового інструментарію 

в порівнянні з іншими написаними раніше працями з подібної тематики, 

тощо. Основна маса авторів згадує про методи наукового пізнання лише при 

оформленні вступу до дисертації, що є обов’язковою вимогою при захисті 

подібного роду праць. Це формальний підхід до використання методології, 

який не має нічого спільного з реальною науково-дослідною діяльністю та її 

результатами. Наприклад, О. М. Миколенко стосовно цього зазначає, що 

відсутність методологічного підходу в роботі свідчить про безсистемність 

викладання матеріалу (це стає помітним по структурі роботи чи по 

невідповідності назви підрозділу його реальному змісту), про відсутність 

наукової проблеми, яка вирішується в ході дослідження (тому така робота 

носить як правило описовий характер), про відсутність висновків, які б 
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вирішували існуючу проблему (тому така робота перевантажена висновками, 

які лише констатують факт, що існує в реальній правовій дійсності) [98, с. 

217-218].        

Другий вимір сучасної проблеми використання наукової методології в 

юридичній науці полягає в тому, що нові проблеми науки адміністративного 

права і процесу потребують нового інструментарію їх вирішення. Саме тому 

хочемо звернути увагу на особливості наукового підходу, який буде 

використано в рамках цієї науково-дослідної роботи. 

1. Використання комплексного підходу з урахуванням специфіки 

об’єкта дослідження. Право на інформацію, особливості його правового 

забезпечення і реалізації є предметом дослідження науки конституційного, 

адміністративного і інформаційного права. Тому важливо використовувати в 

цій сфері не тільки доробки науки адміністративного права і процесу, а й 

доробки інших галузевих юридичних наук. Комплексність дослідження як 

раз і полягає в тому, що науковець не просто досліджує правове явище за 

допомогою існуючого інструментарію, а й враховує результати інших 

досліджень, які були проведені раніше, порівнює їх з висновками, які були 

досягнуті особисто автором в процесі дослідження, намагається виявити 

тенденції, обумовлені певним історичним етапом, тощо.  

Наприклад, аналіз наукових джерел щодо забезпечення і захисту права 

особи на доступ до публічної інформації показує, що: 

- дослідження представників конституційного права більше були 

зосереджені на причинах невиконання конституційних вимог органами 

публічної адміністрації щодо забезпечення доступу осіб до публічної 

інформації, питання ж сутності права особи на доступ до публічної 

інформації та механізм його реалізації розглядалися в юридичній літературі 

фрагментарно (Н. В. Кушакова, О. В. Нестеренко, Є. П. Тептюк і ін.); 

- ґрунтовно питання забезпечення права особи на доступ до публічної 

інформації розглядалися в працях представників адміністративного і 

інформаційного права, адже в таких працях всебічно розглядається зміст 
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таких понять як «публічна інформація», «право особи на доступ до публічної 

інформації», «процедура доступу до публічної інформації» (В. Ю. Баскаков, 

Т. В. Грушкевич, Ю. В. Дика, Л. В. Кузенко, О. О. Кукшинова, К. С. Маштак, 

С. М. Тарадай і ін.). При цьому слід підкреслити, що спеціальність 12.00.07, 

за якою захищалися останні двадцять років кандидатські і докторські 

дисертації, об’єднує в собі адміністративне право і процес, а також 

інформаційне право. Тому деякі праці, присвячені особливостям реалізації 

права особи на доступ до публічної інформації, з однаковим успіхом можна 

віднести до інформаційного права та до адміністративного права і процесу.  

Підкреслюємо, що комплексний підхід є доречним лише у тих 

випадках, коли знання теорії конституційного права та теорії інформаційного 

права, перш ніж бути використаними в рамках досліджень адміністративно-

правових явищ, обробляються (проходять через «сито») теоретичних знань 

адміністративного права і процесу. Негативні наслідки бездумного 

використання знань суміжних наук у сфері адміністративного права і 

процесу, на нашу думку, чудово продемонструвала у своїй роботі Я. В. 

Задорожна. Вона підкреслює, що рівень досліджень складу 

адміністративного проступку в науці адміністративного права залишається 

низьким. Це, на її думку, пояснюється тим, що, не розвиваючи і не 

збагачуючи власну теорію про склад адміністративного проступку, 

представники адміністративного права запозичують і використовують у 

практично-прикладних дослідженнях теоретичні конструкції кримінального 

права. Ці теоретичні конструкції були вироблені на підставі дослідження 

особливостей складу злочину і не враховують специфіку правового 

закріплення ознак складу адміністративного проступку [47, с. 70-71]. 

2. Використання системного підходу з урахуванням специфіки об’єкта 

дослідження. Дуже важливо, щоб дослідження питань забезпечення та 

захисту права особи на доступ до публічної інформації об’єднувало в собі 

аналіз норм матеріального, процедурного і процесуального 

адміністративного права. Це актуально сьогодні в умовах реформування 
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адміністративного права і формування його системи. Виникнення в Україні 

адміністративного судочинства сприяло розвитку демократизації нашого 

суспільства, але породило в доктрині адміністративного права низку 

теоретичних проблем, частина з яких і сьогодні не вирішена: 

а) сукупність норм, що регулюють адміністративне судочинство є 

частиною системи адміністративного права (її галуззю чи підгалуззю) чи 

створюють самостійну галузь права – «адміністративне  процесуальне 

право»?  

б) якщо адміністративне судочинство регламентується 

адміністративними процесуальними нормами, то якими нормами 

регламентується діяльність органів публічної адміністрації щодо надання 

послуг (теж адміністративними процесуальними чи адміністративними 

процедурними нормами)? 

в) визнання існування адміністративних процедурних норм поряд з 

адміністративними процесуальними нормами не узгоджується з сучасними 

уявленнями про види правових норм в теорії права, яка і сьогодні поділяє 

правові норми на два види – матеріальні і процесуальні.    

Серед представників адміністративного права стосовно окреслених 

питань постійно точаться дискусії, які представлені в юридичній літературі 

(В. М. Бевзенко, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, О. І. Миколенко і ін.). Разом 

з тим, очевидним є те, що в сфері адміністративного права і процесу існує 

коло питань, що потребують системного аналізу, тобто з урахуванням 

особливостей матеріальної, процедурної і процесуальної частин 

адміністративного права. Наприклад, досліджувати право особи на доступ до 

публічної інформації можна виключно з позицій адміністративного 

матеріального права і в такому дослідженні зупинитись на: а) понятті 

«інформація» та її видах; б) понятті «публічна інформація» та її видах; в) на 

змісті права особи на доступ до публічної інформації в системі інших 

адміністративних прав особи; г) на характеристиці адміністративно-

правового статусу особи, яка має право на доступ до публічної інформації, 
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тощо. 

Право особи на доступ до публічної інформації можна досліджувати 

виключно з позицій адміністративного процедурного права. В таких 

дослідженнях увага буде звертатись на: а) механізми, способи, види 

реалізації права на доступ до інформації; б) структуру (етапи чи стадії) 

процедури реалізації даного конституційного права; в) правовий статус 

учасників процедури реалізації права на доступ до публічної інформації і ін.                  

Але досліджувати, наприклад, судовий захист права особи на доступ до 

публічної інформації не можна виключно з позицій адміністративного 

процесуального права, бо розкриття зазначеної теми не обмежується 

вирішенням процесуальних питань, вона тісно пов’язана з особливостями 

регулювання права на доступ до публічної інформації матеріальними і 

процедурними нормами адміністративного права.      

Аналіз наукових джерел, який було здійснено в підрозділі 1.1 роботи, 

показує, що матеріальні та процедурні норми адміністративного права, які 

закріплюють зміст права особи на доступ до публічної інформації, а також 

регламентують процедуру реалізації цього права, в достатній мірі досліджені 

в науці адміністративного права України, тоді як адміністративні 

процесуальні норми, які регламентують порядок розгляду адміністративними 

судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

публічної інформації у частині доступу до публічної інформації, 

залишаються мало дослідженими.  

Останнім часом в Україні активізувалися дослідження, які  пов’язані з 

особливостями адміністративного судочинства по окремим категоріям справ 

(О. В. Бачеріков, Т. Ф. Весельська, Я. С. Рябченко, Н. В. Шевцова, О. В. Яцун 

і ін.). Слід зазначити, що більшість із них зосереджені виключно на 

висвітленні проблем адміністративного процесу, уникаючи розгляду питань 

матеріальної і процедурної частин адміністративного права. Наприклад, Я. С. 

Рябченко в своїй праці, присвяченій особливостям адміністративного 

судочинства з питань оскарження нормативно-правових актів, обмежилася 
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характеристикою змісту процедури оскарження нормативно-правових актів в 

адміністративному судочинстві та визначенням засад даного провадження 

[211]. О. В. Яцун при характеристиці особливостей адміністративного 

судочинства по земельним спорам обмежилася, по-перше, характеристикою 

змісту, ознак і видів земельних спорів, які вирішуються в порядку 

адміністративного судочинства, по-друге, визначенням процесуальних засад 

провадження щодо розгляду та вирішення земельних спорів за участю 

суб’єктів публічної адміністрації [249, с. 33-47, 74-194].  

Разом з тим, в науці адміністративного права і процесу є праці, в яких 

використовується системний підхід і завдяки цьому проблематика здійснення 

правосуддя в адміністративних судах розглядається з врахуванням знань 

матеріальної і процедурної частин адміністративного права. Наприклад, О. В. 

Євсікова, досліджуючи особливості захисту податкових правовідносин у 

адміністративних судах України, зупиняється на характеристиці змісту 

податкових відносин в Україні та особливостях їх правового регулювання і 

вже потім переходить до аналізу процесуального порядку розгляду справ у 

судах першої інстанції, в рамках апеляційного та касаційного проваджень 

[44]. Подібний підхід було використано і в роботі А. В. Красовської. 

Розглядаючи особливості адміністративного судочинства у справах про 

припинення юридичних осіб за позовами суб’єктів владних повноважень, 

вчена в першому розділі роботи зосереджується на розгляді матеріально-

правових підстав позову про припинення юридичних осіб, а вже у другому та 

третьому розділах розкриває специфіку адміністративного судочинства по 

даній категорії справ [68].  

Необхідність комплексного дослідження питань судового захисту прав 

осіб на доступ до публічної інформації також підтверджується існуванням 

Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 

2016 року №10 «Про практику застосування адміністративними судами 

законодавства про доступ до публічної інформації» [191]. Зміст цієї 

постанови показує, що головна проблема розгляду адміністративними 
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судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

інформації у частині доступу до публічної інформації полягає не в 

недоліках адміністративного процесуального законодавства чи недоліках в 

діяльності адміністративних судів, а в особливостях адміністративно-

правового регулювання матеріальних і процедурних відносин, тобто 

пов’язаних з визначенням змісту і видів публічної інформації, режимів 

доступу до інформації, процедури доступу до публічної інформації, в тому 

числі з обмеженим доступом, тощо.       

Викладене, на наш погляд, є достатньою підставою для того, щоб 

стверджувати, що існуючі нині проблеми у правовій науці взагалі, та у науці 

адміністративного права зокрема, можуть бути вирішені не інакше як за 

допомогою нового наукового інструментарію. Концептуальний каркас, на 

який успішно спиралася наука впродовж багатьох років, усе частіше і 

частіше починає не спрацьовувати, зокрема через свою неадекватність 

сучасним завданням і навіть самій їх постановці. І одним із способів такого 

поглиблення, пов’язаним із виробленням нових методологічних напрямів у 

науці, виступає системний підхід [92, с. 16].   

Системний підхід є надзвичайно ефективним під час аналізу  складних 

об’єктів, до яких відноситься сфера забезпечення і захисту права особи на 

доступ до публічної інформації. Ця сфера має декілька якісних 

визначеностей (матеріально-правова, процедурно-правова, процесуально- 

правова) і, у зв’язку з цим, декілька напрямів свого розвитку (уточнення 

змісту права на доступ до публічної інформації, вдосконалення процедури 

доступу до публічної інформації, узагальнення практики адміністративних 

судів з метою підвищення рівня захисту прав осіб у сфері доступу до 

публічної інформації) . 

Разом з тим, стосовно використання системного підходу при 

дослідженні правових явищ і процесів в юридичній літературі 

висловлюються суперечливі думки. Наприклад, Р. С. Мельник вважає, що 

системний підхід є надзвичайно перспективним методом вивчення правової 
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дійсності. Його використання дозволяє синтезувати усі ті знання про правові 

явища (правові норми, правовідносини, правосвідомість тощо), які 

накопичені протягом минулих етапів становлення та розвитку вітчизняної 

правової науки, для більш глибокого проникнення у закономірності розвитку 

й функціонування права взагалі і адміністративного права зокрема [92, с. 29]. 

Пояснюється такий оптимістичний настрій науковця щодо перспектив 

використання системного підходу і тим, що безпосереднім предметом його 

дослідження була система адміністративного права. Тобто дослідити систему 

адміністративного права, визначити її особливості, елементи, закономірності 

розвитку, взаємозв’язки між існуючими елементами системи не можливо без 

застосування системного методу.  

В юридичній літературі можна зустріти і скептичні висловлювання 

щодо перспектив використання системного методу при дослідженні правових 

явищ. Наприклад, І. С. Самощенко і В. М. Сирих дають більш стриману 

оцінку системному підходу. Вони відзначають, що його застосування не є 

свого роду «панацеєю від усіх труднощів в процесі пізнання права і наявних 

протиріч у поглядах на його основні внутрішні та зовнішні зв’язки» та 

стверджують, що дослідження можливостей системного підходу в пізнанні 

державно-правових явищ підлягають подальшій конкретизації [93, с. 224-

225]. Разом з тим, саме системний підхід дозволяє не тільки визначити в 

праві системні явища, елементи, які складають ці системи, а й встановити 

органічні зв’язки і залежності правових явищ, розкрити досліджуване у всій 

сукупності його зовнішніх і внутрішніх характеристик.  

В чому ж полягає сутність системного підходу при дослідженні 

адміністративно-правового забезпечення і судового захисту права особи на 

доступ до публічної інформації? 

Адміністративне право є системним явищем, яке можна 

охарактеризувати як систему правових норм, що регулюють однорідну сферу 

суспільних відносин. Ця система складається із елементів, про кількість і 

найменування яких постійно йде дискусія в юридичній літературі. Разом з 
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тим, розповсюдженими є наступні підходи: 

- адміністративне право складається із Загального і Особливого 

адміністративного права (Р. С. Мельник);  

- адміністративне право складається із трьох блоків норм – 

матеріальні, процедурні і процесуальні (В. М. Бевзенко, А. Т. Комзюк, Р. С. 

Мельник і ін.); 

- підгалузей, правових інститутів, правових норм (Ю. П. Бітяк, В. М. 

Гаращук і ін.) тощо.     

 Доля адміністративного судочинства (адміністративного 

процесуального права) в цій системі остаточно не вирішена. Разом з тим, 

зміст сучасних підручників дозволяє стверджувати, що адміністративний 

процес та адміністративне судочинство, принаймні поки що, розглядаються 

як частина адміністративного права і відповідно включаються до його 

системи в якості одного із елементів системи [4, с. 204-249; 74, с. 382-405; 

231, с. 256-285]. Маючи в якості предмету дослідження адміністративно-

правове забезпечення і судовий захист права особи на доступ до публічної 

інформації, важливо під час його вивчення розкрити специфіку регулювання 

даної сфери суспільних відносин матеріальними, процедурними і 

процесуальними нормами. Недоліки правосуддя з питань розгляду спорів 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації у частині доступу до публічної інформації, можуть залежати не 

тільки від прогалин в процесуальному законодавстві чи помилках суддів 

адміністративних судів, а й від недоліків чи прогалин в матеріальних і 

процедурних нормах адміністративного права. Системний підхід дає 

можливість дослідити проблематику починаючи з моменту закріплення 

поняття «публічна інформація» в чинному законодавстві до моменту 

винесення адміністративним судом рішення по адміністративній справі щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації 

у частині доступу до публічної інформації.            

 3. Застосовування термінології, за допомогою якої  визначається та 
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фіксується зміст юридичних понять, що використовуються в науково-

дослідній роботі. Мова йде про терміни «адміністративно-правове 

забезпечення» та «судовий захист», які використовуються у назві нашого 

комплексного дослідження. 

Підкреслюємо, що мова йде не про категоріальний апарат 

адміністративного права, тобто наукові категорії і поняття, які, по-перше,  

відображають (формулюють) якусь статичну або динамічну об’єктивну, 

пізнану реальність, по-друге, є загальноприйнятими та в певному сенсі 

еталонними, тому що з ними можна щось об’єктивно порівнювати [97, с. 43]. 

До таких категорій сучасне адміністративне право відносить «суб’єктів 

адміністративного права», «публічне адміністрування», «публічну службу», 

«адміністративні послуги» тощо.  

Не йде в даному випадку мова і про юридичні терміни, які є словами та 

словосполученнями, за допомогою яких в чинному законодавстві 

визначаються та закріплюються відповідні юридичні поняття. Наприклад, 

Закон «Про інформацію» дає визначення понять «документ», «інформація», 

«захист інформації» та «суб’єкт владних повноважень». Ці терміни можна 

використовувати під час науково-дослідної роботи, але враховувати той 

факт, що їх зміст має значення лише у контексті аналізу норм Закону «Про 

інформацію» [184].  

Взагалі розмежування, по-перше, наукової термінології, яка 

відноситься до категоріального апарату адміністративного права, по-друге, 

юридичної термінології, зміст якої розкривається в нормативно-правових 

актах, та, по-третє, наукової термінології суб’єкта дослідження, яку він 

використовує для того, щоб разом з із специфічним набором методів 

дослідження отримати нові науково-обґрунтовані результати, є важливим 

фактором при написанні будь-якої науково-дослідної роботи. Потішають 

наукові праці, в яких наукова термінологія суб’єкта дослідження 

декларується ним як основне досягнення роботи та фіксується у висновках до 

дисертації з використанням словосполучення: «Пропонується авторське 
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визначення …». Адже запропоновані здобувачем поняття використовувались 

в його роботі виключно в методологічних цілях для розкриття теми 

дослідження і корисність їх для всієї науки адміністративного права є 

сумнівною. Щоб не бути голослівними в цьому питанні, пропонуємо 

ознайомитись із авторефератами дисертацій з проблем адміністративного 

права і процесу, теми яких починаються із слів «адміністративно-правове 

забезпечення». Наприклад, В. І. Марчук пропонує в якості новизни і 

висновку в дисертаційній роботі визначення «адміністративно-правового 

забезпечення встановленого порядку управління» [88, с. 14], Г. П. Циверенко 

–  «адміністративно-правового забезпечення здійснення народного 

волевиявлення» [240, с. 16], Г. С. Римарчук – «адміністративно-правового 

забезпечення права інтелектуальної власності» [203, с. 15] тощо.                  

Визначення ролі термінів у здійсненні наукових досліджень правових 

явищ та процесів є дискусійним питанням в юридичній літературі. Одні 

автори включають в методологію правової науки виключно методи пізнання, 

інші відносять до методології також поняття, які відображають сутність, 

природу правових явищ. Практично це означає, що будь-яке дослідження в 

сфері адміністративного права і процесу, результати якого виражаються в 

формі нових понять, категорій, є методологічним, бо воно виробляє поняття, 

які, згідно з поглядами прихильників цієї позиції, виступають в якості засобу 

отримання, збільшення нового знання.  

Дійсно, в розкритті специфічних закономірностей правових явищ в 

якості необхідного інструменту виступають поняття категоріального апарату 

адміністративної науки, визначені в чинному законодавстві поняття та 

наукові поняття окремого науковця, адже застосування понять і категорій в 

процесі спостереження і опису одиничних факторів дозволяє визначити 

головні сутнісні ознаки явищ, що досліджуються, виявити їх зв’язки, 

відрізнити випадкове від необхідного. Поняття і категорії є необхідним 

компонентом пояснення явищ і фактів, разом з тим без застосування 

відповідних методів пізнання, вони безкорисні для будь-якої науково-
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дослідної роботи.   

Наприклад, І. С. Самощенко і В. М. Сирих стосовно цього зазначають, 

що поняття і категорії не здатні до саморозвитку поза і незалежно від 

застосування методів наукового пізнання його суб’єктом. Методологія, на їх 

думку, існує лише в процесі застосування теорії, вона живе лише в самому 

процесі пізнання. Методологія не містить в собі готових конкретних рішень і 

висновків, вона служить засобом їх отримання. Застосування понять і 

категорій для досягнення нових знань це теоретичний процес, який 

підпорядковується певним правилам, а дотримання цих правил – обов’язкова  

умова отримання об’єктивних знань [93, с. 225-226].   

Отже важливими для розкриття теми нашої науково-дослідної роботи є 

два поняття «адміністративно-правове забезпечення» та «судовий захист» 

права особи на доступ до публічної інформації.  

Коли мова йде про забезпечення права особи на доступ до публічної 

інформації виникає необхідність розмежування декількох близьких за 

змістом понять «адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної 

інформації», «судовий контроль за забезпеченням доступу до публічної 

інформації» і «судовий захист права особи на доступ до публічної 

інформації». Кожне із зазначених понять має свою сферу використання у 

науці адміністративного права і процесу, а також у чинному законодавстві 

України.  

Діяльність адміністративних судів щодо розгляду спорів фізичних чи 

юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження 

його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації 

носить подвійний характер. З одного боку, адміністративні суди, здійснюючи 

правосуддя з даної категорії справ, контролюють діяльність розпорядників 

інформації щодо забезпечення доступу до публічної інформації фізичним та 

юридичним особам, а з іншого – захищають порушене розпорядниками 

інформації право особи на доступ до публічної інформації. На це постійно 

звертається увага в наукових публікаціях [146, с. 344-354].   
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Саме цей аспект функціональної подвійності правосуддя 

адміністративних судів у сфері забезпечення доступу до публічної інформації 

і привертає свою увагу, адже адміністративні суди, захищаючи права осіб у 

публічній сфері, дисциплінують розпорядників інформації і, таким чином, 

створюють умови для подальшої розбудови демократичного суспільства у 

нашій країні.     

У зв’язку з цим, розглянемо більш детально зміст і співвідношення у 

науці адміністративного права і процесу наступних понять – 

«адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної інформації», 

«судовий контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації», 

«судовий захист права особи на доступ до публічної інформації». 

«Адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної 

інформації». Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

перенасичений словосполученнями, в яких вживається термін 

«забезпечення», наприклад, «забезпечення права кожного на доступ до 

інформації», «забезпечення права на доступ до публічної інформації», 

«забезпечення доступу до публічної інформації», «забезпечення доступу 

запитувачів до інформації та оприлюднення інформації». Це ускладнює 

розуміння змісту перелічених вище понять та їх співвідношення між собою. 

Наприклад, у преамбулі нормативно-правового акту законодавець 

протиставляє між собою поняття «порядок здійснення права» та 

«забезпечення права», тоді як забезпечення суб’єктивного права відбувається 

завжди шляхом закріплення в законодавстві порядку його реалізації. Тобто 

виходить, що поняття «забезпечення права» має якесь інше значення у 

інтерпретації законодавця. Це помітно і зі змісту статей 3 і 4 Закону, де, в 

одному випадку, мова йде про «гарантії забезпечення права на доступ», а, в 

іншому, – про «принципи забезпечення доступу». При цьому виявити якісь 

логічні критерії розмежування цих понять не вдається. Якщо термін 

«забезпечення доступу до публічної інформації» пов’язувати виключно з 

діяльністю розпорядника інформації, а термін «забезпечення права на доступ 
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до публічної інформації» – з суб’єктивним правом особи, то, все рівно, 

незрозуміло, чому серед гарантій забезпечення права на доступ опинилися 

гарантії, які стосуються організації діяльності розпорядника інформації. До 

того ж принципи дуже часто в науковій літературі характеризують як один із 

видів правових гарантій. Вище перелічені поняття дають підставу для 

неофіційного тлумачення норм закону як з боку сторін в адміністративному 

процесі, так і з боку судді адміністративного суду. Така недолуга 

«термінологічна гра» законодавця суттєво ускладнює здійснення правосуддя 

в адміністративних судах, адже однією з підстав для скасування рішення 

суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення у 

відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм 

матеріального права, під яким розуміється, в тому числі, і неправильне 

тлумачення закону (частини 1 і 2 ст. 317 КАСУ).  

Пропонуємо адміністративно-правове забезпечення доступу до 

публічної інформації розглядати як систему регламентованих матеріальними 

і процедурними нормами адміністративного права правових заходів, 

пов’язаних із закріпленням правового статусу суб’єктів відносин у сфері 

доступу до публічної інформації, а також із визначенням порядку 

(процедури) отримання і надання такої інформації. Більшість положень 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлюють 

безпосередньо режим забезпечення доступу до публічної інформації, бо в 

ньому визначаються гарантії, принципи і порядок (процедура) забезпечення 

доступу до публічної інформації, правовий статус суб’єктів відносин у сфері 

доступу до публічної інформації, особливості реалізації права на доступ до 

інформації за інформаційним запитом, а також загальні підстави оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації в адміністративному і 

судовому порядку.      

«Судовий контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації». 

Слід підкреслити, що останнім часом, у зв’язку з тим, що трансформується 

предмет адміністративного права та переглядається зміст його Загальної і 
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Особливої частин, все менше і менше представники науки адміністративного 

права згадують про судовий контроль як один із засобів забезпечення 

законності в діяльності органів публічної адміністрації.  

Дивує нестабільність категоріального апарату адміністративного права. 

Стрибки від ідеалізованого возвеличення одних категорій до повного 

нехтування чи забуття інших не сприяють розвитку адміністративної науки в 

Україні. Наприклад, це стосується категорії «державне управління», яке в 

радянський період було системоутворюючою категорією адміністративного 

права, а сьогодні безпідставно не використовується ні в науково-дослідних 

працях, ні в навчально-методичній літературі, або ж має обмежену сферу 

свого використання [83]. Це стосується і поняття «судовий контроль», за 

допомогою якого можна дослідити взаємозв’язок між суспільними 

відносинами, які регулюються нормами матеріального і процедурного 

адміністративного права, та суспільними відносинами, що регулюються 

нормами адміністративного процесуального права. З 90-х років минулого 

століття і до 2014 року це поняття було розповсюдженим в джерелах з 

адміністративного права [117, с. 167-169; 27, с. 267]. Сьогодні ж цей термін 

або взагалі не використовують при характеристиці заходів забезпечення 

законності в діяльності органів публічного адміністрування [91], або ж 

заміняють його іншим терміном «судовий захист» і, таким чином, зміщують 

акцент від факторів, що забезпечують законну діяльність органу публічної 

адміністрації, до факторів, що забезпечують реалізацію прав людини і 

громадянина, які, в свою чергу, не повинні порушуватись через свавілля 

влади [59, с. 373].                         

За багато тисячоліть організованого існування людини, влада 

неодноразово видозмінювалася, перетворювалася, трансформувалася в 

численні форми, види, типи, які розрізняються за її джерелами, суб’єктами, 

об’єктами, характером, змістом, обсягом, динамікою еволюції, стійкістю, 

потенціалом, тощо [32, с. 72]. Але принцип розподілу влади разом із 

системою стримувань та противаг, перші паростки якого у Європі з’явилися 
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у ХVIII столітті, дають можливість досягнути динамічної стабільності між 

законодавчою, судової і виконавчою гілками влади і, таким чином, не 

допустити домінування однієї гілки влади над іншою. Саме в цьому 

контексті категорія «судовий контроль» набуває свого значення, адже 

судовий контроль є одним із суттєвих елементів системи стримувань та 

противаг, який забезпечує в Україні динамічну стабільність між 

законодавчою, судової і виконавчою гілками влади. Наприклад, В. М. 

Гаращук, розкриваючи зміст поняття «судовий контроль у державному 

управлінні», зазначає, що судовий контроль в управлінні – це основана на 

законі діяльність судів по перевірці правомірності актів та дій органів 

виконавчої влади (державного управління), їх посадових осіб, відновленню 

порушених прав фізичних та юридичних осіб (підтримання режиму 

законності в державі та суспільстві в цілому), а в необхідних випадках – 

застосуванню до порушників правових санкцій. На його думку, особливість 

судового контролю полягає в наступному: а) він здійснюється судовою 

гілкою влади; б) провадиться судовий контроль не систематично, не 

повсякденно, як, наприклад, контроль з боку спеціалізованих контролюючих 

органів, а одноразово при розгляді конкретних справ у судах, в тому числі 

адміністративних судах; в) предметом судового контролю в державному 

управлінні є управлінські правовідносини, які виникають між суб’єктами 

адміністративного права [33, с. 232-234].  

Користуючись цими напрацюваннями вченого можна запропонувати 

наступні ознаки та визначення судового контролю за забезпеченням доступу 

до публічної інформації. Судовий контроль за забезпеченням доступу до 

публічної інформації – це основана на законі діяльність адміністративних 

судів по перевірці правомірності рішення, дії чи бездіяльності розпорядників 

інформації у частині доступу до публічної інформації. До його особливостей 

можна віднести наступне: а) він здійснюється адміністративними судами; б) 

здійснюється такий контроль не систематично, не повсякденно, а одноразово 

при розгляді конкретних справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
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розпорядника інформації у частині доступу до публічної інформації; в) 

предметом судового контролю є відносини щодо забезпечення з боку 

розпорядника інформації доступу до публічної інформації фізичним та 

юридичним особам.  

«Судовий захист права особи на доступ до публічної інформації». 

Поняття «судовий захист» офіційно закріплено в положеннях КАСУ. Так ст. 

5 КАСУ, яка має назву «Право на звернення до суду та способи судового 

захисту», закріплює, що кожна особа має право в порядку, встановленому 

КАСУ, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 

дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, 

свободи або законні інтереси, і просити про їх захист у передбачений 

національним законодавством спосіб. Це означає, що адміністративне 

судочинство, як діяльність адміністративних судів щодо розгляду 

адміністративних публічних спорів, є цілісним механізмом захисту прав і 

свобод людини та громадянина у сфері публічно-правових відносин. Таким 

чином, судовий захист права особи на доступ до публічної інформації – це 

передбачений КАСУ порядок розгляду спору, який виник між особою та 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації, з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку розпорядників публічної 

інформації.  

Можна констатувати, що судовий захист права особи на доступ до 

публічної інформації відбувається в адміністративному судочинстві з 

моменту пред’явлення позову і до моменту виконання судового рішення по 

справі, тоді як судовий контроль набуває свого прояву виключно на стадії 

розгляду справи по суті, коли відбувається встановлення факту, що 

розпорядник публічної інформації здійснив незаконну, необґрунтовану або 

несправедливу дію (або бездіяльність) у сфері забезпечення доступу до 

публічної інформації.  
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Отже, особливість наукового підходу, який було використано в межах 

цієї науково-дослідної роботи, полягає в тому, що окрім використання 

традиційних сучасних методів наукового пізнання (формально-логічний 

метод, діалектичний, історико-правовий, моделювання, прогнозування, 

аналіз і синтез, методи дедукції та індукції тощо) було: 1) використано 

комплексний підхід з урахуванням специфіки об’єкта дослідження; 2) 

застосовано системний підхід з урахуванням специфіки об’єкта дослідження; 

3) використано запропоновану автором термінологію, яка допомогла 

уточнити сферу дослідження і сферу використання наукових методів 

пізнання («адміністративно-правове забезпечення», «судовий захист» тощо).   

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Аналіз історично-правових та теоретичних підстав дослідження права 

особи на доступ до публічної інформації дає можливість зробити наступні 

висновки. 

1. Представники конституційного права в своїх дослідженнях більше 

концентрували увагу не на розкритті сутності права особи на доступ до 

публічної інформації та механізмах його реалізації, а на причинах 

невиконання конституційних вимог органами публічної адміністрації щодо 

забезпечення доступу осіб до публічної інформації (Н. В. Кушакова, О. В. 

Нестеренко, Є. П. Тептюк і ін.). 

2. Найбільш ґрунтовно і всебічно питання забезпечення і захисту права 

особи на доступ до публічної інформації розглядалися в працях 

представників адміністративного і інформаційного права. Всі дослідження у 

цій сфері можна розбити на п’ять груп.  

Перша група досліджень «Інформаційне право, інформаційне 

законодавство, державна інформаційна політика, інформаційна культура» 

(Ю. П. Бурило, М. І. Дімчогло, В. А. Залізняк, Ю. О. Мосенко, А. М. 
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Новицький, Н. Б Новицька, Р. С. Свистович, К. П. Череповський, Д. Ю. 

Шпенов і ін.) зосереджена в основному на обґрунтуванні місця 

інформаційного права в системі права України, критеріях і напрямах 

систематизації інформаційного законодавства, напрямах державної 

інформаційної політики та особливостях інформаційної культури в органах 

державної влади і органах місцевого самоврядування. Такі роботи, на жаль, є 

мало корисними для розкриття проблематики забезпечення і захисту права 

особи на доступ до публічної інформації; 

Друга група досліджень «Інформаційна безпека, заходи і засоби її 

забезпечення» (В. М. Абакумов, І. Р. Березовська, Б. А. Кормич, Д. О. 

Красіков, Г. М. Линник, О. О. Лисенко, О. В. Логінов, І. С. Оверченко, О. В. 

Олійник, Я. Д. Скиба, Д. В. Сулацький, О. М. Шевчук, О. В. Шепета і ін.). 

Друга група досліджень зосереджена на розкритті змісту поняття 

«інформаційна безпека» та різноманітних засобах і заходах її забезпечення 

(наприклад, заходи захисту інформаційних ресурсів, засоби технічного 

захисту інформації, заходи захисту суспільства від шкідливої інформації 

тощо). Такі праці можна використовувати при розкритті особливостей 

забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної інформації тільки 

у тій частині, яка розкриває зміст публічної інформації з обмеженим 

доступом (таємна чи службова інформація).  

Третя група досліджень «Інформаційно-аналітична робота в органах 

публічної адміністрації» (Д. Я. Семир’янов, І. С. Стаценко-Сургучова і ін.). 

зосереджена на розкритті особливостей внутрішньо-організаційної 

інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади, місцевого 

самоврядування і їх структурних підрозділах, а тому вони не містять 

поглибленого аналізу проблеми реалізації права особи на доступ до публічної 

інформації. 

Четверта група досліджень «Право доступу до інформації, в тому 

числі до публічної і екологічної інформації, та механізм реалізації цього 

права» (В. Ю. Баскаков, Т. В. Грушкевич, Ю. В. Дика, О. Є. Заяць, Л. В. 

 



102 
 
Кузенко, О. О. Кукшинова, К. С. Маштак, С. М. Тарадай і ін.) найбільш 

ґрунтовно розглядає зміст таких понять як «публічна інформація», «право 

особи на доступ до публічної інформації» і «процедура доступу до публічної 

інформації». Ці поняття є важливими для розкриття особливостей правового 

механізму забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної 

інформації, в тому числі, і в межах адміністративного судочинства. 

П’ята група досліджень «Адміністративне процесуальне право, 

адміністративний процес та адміністративне судочинство» пов’язана 

виключно з проблемами адміністративного судочинства. Зважаючи на те, що 

адміністративна юстиція є достатньо новим утворенням в нашій країні, а 

також враховуючи суттєві зміни, які були внесені в КАСУ від 03.10.2017 

року [151], можна констатувати, що ці дослідження розвиваються за трьома 

напрямами: 

а) велика частка досліджень адміністративного судочинства 

зосереджена на напрацюванні категоріального апарату науки 

адміністративного процесуального права (С. А. Бондарчук, Р. В. Ватаманюк, 

О. В. Кузьменко, О. Є. Міщенко, Н. В. Мостова, А. В. Руденко, О. І. Сеньків, 

М. О. Сорока, О. Р. Трещова і ін.); 

б) значна частина досліджень адміністративного судочинства пов’язана 

з розкриттям змісту адміністративної процесуальної правосуб’єктності, а 

також з особливостями правового статусу суб’єктів та учасників 

адміністративного судочинства (О. М. Андруневчин, О. В. Анпілогов, В. М. 

Бевзенко, Л. Д. Будзан, В. М. Котенко, О. В. Кощій, А. О. Неугодніков і ін.); 

в) частина досліджень адміністративного судочинства, які особливо 

активізувалися за останні п’ять років, пов’язана з розглядом особливостей 

адміністративного судочинства по окремим категоріям справ (О. В. 

Бачеріков, Т. Ф. Весельська, Я. С. Рябченко, Н. В. Шевцова, О. В. Яцун і ін.) 

3. Матеріальні та процедурні норми адміністративного права, що 

закріплюють зміст права особи на доступ до публічної інформації, а також 

регламентують процедуру реалізації цього права, в достатній мірі досліджені 
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в науці адміністративного права України, тоді як адміністративні 

процесуальні норми, які регламентують порядок розгляду адміністративними 

судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

публічної інформації у частині доступу до публічної інформації, 

залишаються мало дослідженими в науці адміністративного процесуального 

права. 

4. Право на доступ до публічної інформації гарантується Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 10), Міжнародним 

пактом про громадянські і політичні права (ст. 19) та Конституцією України 

(частина 2 ст. 32, частини 2 і 3 ст. 34). Положення міжнародних актів, які 

були ратифіковані Україною, та положення Конституції України в частині 

проголошення інформаційних прав особи можуть бути реалізовані тільки при 

наявності механізму, передбаченого національним законодавством. Разом з 

тим, в Україні існує розгалужена система нормативно-правових актів, що 

регулюють питання реалізації права на доступ до публічної інформації. 

Серед них можна виділити: 

- групу основних нормативно-правових актів, які пов’язані з 

адміністративно-правовим забезпеченням права особи на доступ до публічної 

інформації (Закони «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації» та «Про державну таємницю») та судовим захистом права особи 

на доступ до публічної інформації (КАСУ); 

- групу допоміжних нормативно-правових актів, які іноді 

використовують для уточнення кола розпорядників публічної інформації чи 

для визначення приналежності відомостей до інформації з обмеженим 

доступом (наприклад, Закони «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Основи законодавства України»,  «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

природні монополії», «Про житлово-комунальні послуги» та ін.).  

5. В процесі розвитку положень Закону «Про інформацію» можна 

виділити два етапи. Перший етап (з жовтня 1992 року по грудень 2010 року) 

характеризується намаганням Верховної Ради України регламентувати сферу 
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інформаційних відносин, яка швидко почала розвиватись в Україні після 

отримання нею незалежності. В цей період: чіткого розмежування між 

поняттями, наприклад, «публічна інформація» та «приватна інформація» не 

існувало; був відсутній чіткий перелік інформації з обмеженим доступом, 

хоча сам темнім «інформація з обмеженим доступом» широко 

використовувався в чинному законодавстві; постійно уточнювалася 

термінологія («статистична інформація», «конфіденційна інформація», 

«податкова інформація», «захист інформації»). Другий етап (з січня 2011 

року по сьогодні) характеризується тим, що Закон «Про інформацію»: а) 

закріпив поняття інформації та визначив основні принципи інформаційних 

відносин, основні напрями державної інформаційної політики, а також 

суб’єкти і об’єкти інформаційних відносин; б) визначив зміст поняття «право 

на інформацію», закріпив гарантії його реалізації та основні механізми його 

захисту; в) в залежності від змісту визначив види інформації та розкрив їх 

зміст; г) встановив види інформації з обмеженим доступом; ґ) передбачав 

перелік відомостей, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим 

доступом (цей перелік постійно доповнювався на підставі змін, що 

відбувалися в національному законодавстві) тощо.   

6. В процесі розвитку положень Закону «Про доступ до публічної 

інформації» можна виділити два етапи. Перший етап (з 24 серпня 1991 року 

по 13 січня 2011 року) характеризується тим, що: а) в Україні був відсутній 

ефективний правовий механізм реалізації закріпленого у ст. 34 Конституції 

України права кожного на доступ до публічної інформації, у зв’язку з цим, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування грубо 

порушували право осіб на отримання публічної інформації, безпідставно 

відмовляючи у наданні такої інформації; б) була відсутня термінологія, яка б 

чітко визначала види публічної інформації та види інформації з обмеженим 

доступом, що давало можливість на практиці органам державної влади та 

органам місцевого самоврядування, використовуючи свою особисту 

термінологію «опублікуванню не підлягає», «не для друку», «для службового 
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користування» і ін., обмежувати доступ осіб до публічної інформації. Другий 

етап (з 13 січня 2011 року по сьогодні) характеризується тим, що на 

законодавчому рівні було передбачено не тільки механізм реалізації права на 

доступ до публічної інформації, а й механізми забезпечення і захисту цього 

права з боку держави.  

7. В процесі розвитку положень Закону «Про державну таємницю» 

можна виділити два етапи. Перший  етап (з 21 січня 1994 року по 21 вересня 

1999 року), характеризується тим, що нормативно-правовий акт був 

прийнятий до прийняття Конституції України в 1996 році, а тому після 

вступу в силу Основного закону країни більшість положень Закону не 

відповідали новим вимогам інформаційного суспільства. Другий етап (з 21 

вересня 1999 року по сьогодні) характеризується тим, що нормативно-

правовий акт закріпив: поняття «державна таємниця», «гриф секретності», 

«допуск до  державної  таємниці», «доступ до державної таємниці», 

«засекречування матеріальних  носіїв  інформації», «категорія режиму 

секретності», «охорона державної таємниці» тощо; компетенцію державних 

органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері 

охорони державної таємниці; особливості реалізації права на секретну 

інформацію та її матеріальні носії; процедуру віднесення інформації до 

державної таємниці; порядок засекречування та розсекречування 

матеріальних носіїв інформації; систему організаційно-правових заходів 

щодо охорони державної таємниці; систему органів, які здійснюють контроль 

за забезпеченням охорони державної таємниці, а також перелік 

правопорушень у сфері дотримання вимог законодавства щодо державної 

таємниці, за вчинення яких передбачена дисциплінарна, адміністративна та 

кримінальна відповідальність.  

8. Важливим нормативно-правовим актом, який передбачає механізм 

судового захисту права особи на доступ до публічної інформації, є КАСУ, 

який передбачає: 1) що юрисдикція адміністративних судів поширюється на 

справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із 
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розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації (п.7 ч. 1 ст. 19); 2) 

що до справ незначної складності відносяться справи щодо оскарження 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації 

щодо розгляду звернення або запиту на інформацію (п. 2 ч. 6 ст. 12); 3) що 

суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без 

повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо 

оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника 

інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію (п. 1 ч. 1 ст. 

263).   

9. Серед передумов необхідності використання нового наукового 

інструментарію в сучасних дослідженнях адміністративно-правового 

забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної інформації слід 

виділити наступні: а) трансформація українського суспільства в суспільство 

інформаційного типу та подальший його розвиток у новому форматі; б) 

стрімкий розвиток технологій; в) реформа адміністративного права як галузі 

права з поступовим визначенням місця у системі права України правових 

норм, які регламентують адміністративне судочинство; г) відсутність 

комплексних досліджень, які б, по-перше, об’єднували всі попередні наукові 

дослідження з питань забезпечення та захисту права особи на доступ до 

публічної інформації, по-друге, об’єднували аналіз норм матеріального, 

процедурного і процесуального адміністративного права з питань 

забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної інформації.  

10. Сучасна проблема використання наукової методології в юридичній 

науці має два виміри. Перший полягає в тому, що в галузевих юридичних 

науках розповсюдженим стало формальне відношення до методології, тобто 

її перестали використовувати як інструментарій проведення досліджень, а 

використовують як атрибут оформлення науково-дослідної роботи. Другий – 

в тому, що нові проблеми науки адміністративного права і процесу 

потребують нового наукового інструментарію їх вирішення. 
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11. Особливості наукового підходу щодо дослідження забезпечення та 

захисту права особи на доступ до публічної інформації набули свого прояву у 

застосуванні: 1) комплексного підходу; 2) системного підходу; 3) спеціальної 

наукової термінології.  

Використання комплексного підходу при дослідженні адміністративно-

правового забезпечення і судового захисту права на доступ до публічної 

інформації полягає у тому, що, по-перше, використовуються не тільки 

доробки науки адміністративного права і процесу, а й доробки інших 

галузевих юридичних наук, по-друге, суб’єкт не просто досліджує правове 

явище за допомогою існуючого інструментарію, а й враховує результати 

інших досліджень, які були проведені раніше, порівнює їх з висновками, які 

були досягнуті особисто автором в процесі дослідження, намагається 

виявити тенденції, обумовлені певним історичним етапом, тощо.  

Використання системного підходу при дослідженні адміністративно-

правового забезпечення і судового захисту права на доступ до публічної 

інформації дало можливість об’єднати всі дослідження, які відбувалися з 

цього питання в матеріальній, процедурній чи процесуальній частинах 

адміністративного права. 

В роботі також була використана термінологія, яка допомогла уточнити 

сферу дослідження (предмет наукового дослідження), – «адміністративно-

правове забезпечення», «судовий контроль» та «судовий захист».  

12. Забезпечення доступу до публічної інформації – це система 

регламентованих матеріальними і процедурними нормами адміністративного 

права правових заходів, пов’язаних із закріпленням правового статусу 

суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації, а також із 

визначенням порядку (процедури) отримання і надання такої інформації. 

Судовий контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації – 

це основана на законі діяльність адміністративних судів по перевірці 

правомірності рішення, дії чи бездіяльності розпорядників інформації у 

частині доступу до публічної інформації. До його особливостей можна 
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віднести наступне: а) він здійснюється адміністративними судами; б) 

здійснюється такий контроль не систематично, не повсякденно, а одноразово 

при розгляді конкретних справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації у частині доступу до публічної інформації; в) 

предметом судового контролю є відносини щодо забезпечення з боку 

розпорядника інформації доступу до публічної інформації фізичним та 

юридичним особам.  

Судовий захист права особи на доступ до публічної інформації це 

передбачений КАСУ порядок розгляду спору, який виник між особою та 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації, з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку розпорядників публічної 

інформації. Судовий захист права особи на доступ до публічної інформації 

відбувається в адміністративному судочинстві з моменту пред’явлення 

позову і до моменту виконання судового рішення по справі, тоді як судовий 

контроль набуває свого прояву виключно на стадії розгляду справи по суті, 

коли відбувається встановлення факту, що розпорядник публічної інформації 

здійснив незаконну, необґрунтовану або несправедливу дію чи бездіяльність 

у сфері забезпечення доступу до публічної інформації.  
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕДУРНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

2.1 Публічна інформація: поняття, ознаки, види 

 

Велика кількість праць, в яких об’єктом дослідження є інформаційні 

відносини, норми права, що їх регулюють, повноваження органів влади в 

інформаційній сфері, на жаль, ігнорують дослідження поняття «інформація». 

Як не можливо досліджувати зіркові системи не маючи уявлення про зірку, її 

види та цикли її життя, так і неможливо, на нашу думку, досліджувати 

інформаційні відносини, інформаційне право та інформаційну безпеку, не 

розуміючи що таке інформація. Наприклад, Ю. П. Бурило, досліджуючи 

організаційно-правові питання державного управління в інформаційній 

сфері, по-перше, взагалі не розкриває зміст поняття «інформація», роблячи 

посилання, що буде використовувати в науково-дослідній праці термін, 

запропонований законодавством [26, с. 12], по-друге, авторське визначення 

поняття «інформаційна сфера» виводиться виключно на підставі стислого 

аналізу думок інших науковців стосовно зазначеного терміну [26, с. 179].  

Інший науковець, Д. Ю. Шпенов, розкриваючи зміст інформаційних 

правовідносин, одразу ж переходить до характеристики суб’єкта, об’єкта та 

змісту таких правовідносин [247, с. 56-117]. Актуальним би, на нашу думку, 

був аналіз поняття «інформація» в підрозділі, який присвячено об’єкту 

інформаційних правовідносин. Але Д. Ю. Шпенов обмежився лише 

посиланням на думку деяких науковців, що об’єктом інформаційних 

відносин вони вважають інформацію, а потім переходить до категорії 

«інформаційна сфера» та зосереджує свою увагу на розкритті її змісту [247, с. 

73].      

Перш ніж розпочати аналіз поняття «публічна інформація», яке 
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розкривається в наукових джерелах, звернемося до дефініцій «інформація» та 

«публічна інформація», що пропонуються в національному законодавстві.  

Так Закон «Про інформацію» [184] в ст. 1 закріплює, що інформація це 

будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 

носіях або відображені в електронному вигляді.  

Закон «Про доступ до публічної інформації» [172] в ст. 1 закріплює, що 

публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 

в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом.   

Зрозуміло, що терміни, які визначаються окремим законом, можуть 

використовуватись виключно у прив’язці до норм цього закону. Разом з тим, 

звертає на себе увагу, той факт, що Закон «Про інформацію» розкриває зміст 

інформації через терміни «відомості» чи «дані», тоді як Закон «Про доступ 

до публічної інформації» розкриває змісту публічної інформації шляхом 

переліку ознак, яким вона повинна відповідати.  

Це не значить, що положення Законів «Про інформацію» та «Про 

доступ до публічної інформації» якимось чином суперечать один одному. 

Законодавець іноді використовує у своїй правотворчій діяльності таку 

законодавчу техніку, яка спрямована не на розкриття сутності правового 

явища (особливо коли існує загальний нормативно-правовий акт, в якому 

міститься узагальнююче визначення правового явища), а на уточнення його 

кваліфікаційних ознак як виду більш загального правового явища. Статтю 1 

Закону «Про доступ до публічної інформації» можна було визначити і 

шляхом використання термінів «відомості» чи «дані». Тоді б стаття могла 

виглядати наступним чином: 

«Публічна інформація це відомості та/або дані, що відображені та 

задокументовані будь-якими засобами та на будь-яких носіях, які були 
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отримані або створені в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 

своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або які знаходиться 

у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом».   

Як бачимо, суттєво зміст поняття «публічна інформація» не змінився, 

що вказує на тісний зв’язок визначень поняття «інформація» у Законі «Про 

інформацію» та поняття «публічна інформація» у Законі «Про доступ до 

публічної інформації».    

Поняття «інформація» дається і в багатьох інших нормативно-правових 

актах України. Наприклад, в Законі «Про телекомунікації» [199] інформація 

визначається як відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих 

або нерухомих зображень чи в інший спосіб, а в Законі «Про захист 

економічної конкуренції» [182] інформація визначається як відомості в будь-

якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі 

листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, 

малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, 

звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове 

відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно 

оголошені чи документовані відомості.  

Ю. О. Мосенко вважає, що запропоновані вище визначення є 

невдалими, оскільки, в першому випадку, дається технічне визначення 

інформації без врахування юридичної складової, а, у другому, – 

використовується термін «документовані відомості». Автор підкреслює, що у 

широкому значенні, а саме з позицій права, яке регулює будь-які суспільні 

відносини, інформація в повсякденному житті особи не завжди є 

документованою. Наприклад, конспект лекцій не є документом і до нього не 

висувається ніяких вимог, але він містить у собі інформацію [101, с. 14]. 

Зауваження Ю. О. Мосенко були б слушними, якби чинне законодавство 

оперувало виключно юридичними термінами. Але це не так. Національне 

законодавство використовує безліч інших спеціальних термінів, які 
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напрацьовані такими науками як хімія, біологія, тощо. Яскравим прикладом в 

цьому сенсі є Закон «Про пестициди і агрохімікати» [189], в якому дається 

визначення таких понять як «пестициди» та «агрохімікати». Стосовно 

використання в Законі «Про захист економічної конкуренції» 

словосполучення «документовані відомості» хочемо зазначити наступне. 

Неодноразово в попередніх підрозділах роботи ми підкреслювали, що 

терміни, які закріплюються в нормативно-правовому акті, мають значення 

тільки при реалізації його положень і, як правило, не стосуються 

особливостей реалізації положень іншого нормативно-правового акту. До 

того ж, Ю. О. Мосенко сама зазначає, що з позицій юриспруденції термін 

«документовані відомості» можна вживати в даному визначенні, оскільки в 

юриспруденції істотне значення мають лише документи [101, с. 14].    

Як видно з положень більшості нормативно-правових актів, зміст 

поняття «інформація» розкривається шляхом використання термінів 

«відомості» і «дані». Багато науковців, предметом дослідження яких є 

інформація, теж визначають інформацію шляхом використання термінів 

«відомості» або «дані» (В. А. Дозорцев, Б. А. Кормич, В. Г. Лукашевич, О. 

В. Соснін і ін.) [43, с. 27; 62, с. 45; 81, с. 265; 217, с. 143-144]. Наприклад, В. 

Г. Лукашевич визначає інформацією у широкому значенні як різні відомості 

про навколишній світ, які одержує матеріальна підсистема під час її взаємодії 

з навколишнім середовищем [81, с. 265]. Б. А. Кормич використовує при 

визначенні поняття «інформація» інший термін «дані». На його думку, 

інформація це дані, які були організовані в такій формі та документовані або 

передані таким чином, що можуть бути сприйнятими іншою особою [62, с. 

45].  

Разом з тим, в юридичній літературі представлені думки, в яких 

критикується такий підхід законодавця.  

Наприклад, вже згадана нами Ю. О. Мосенко зазначає, що визначення 

змісту інформації через термін «відомості» про події та явища, що 

відбуваються, є не досить вдалим, оскільки відомості, що відбувались чи 
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будуть відбуватись у майбутньому інформацією не вважаються [101, с. 14]. У 

зв’язку з тим, що законодавець при характеристиці поняття «інформація» 

наполегливо використовує в більшості нормативно-правових актів термін 

«відомості», Ю. О. Мосенко робить аналіз цього поняття. В основному 

звернувшись до тлумачних словників, в яких пропонується достатньо вузьке 

визначення поняття «відомість», здобувач робить висновок, що застосування 

терміну «відомості» як основної категорії для формування змісту поняття 

«інформація» є недосить вдалим, оскільки звужує смислове наповнення 

категорії «інформація», а отже, потребує вдосконалення [101, с. 15]. Схожу 

позицію та аргументацію висловлює в своїй дисертації і В. А. Залізняк [48, с. 

51]. Сама ж Ю. О. Мосенко пропонує під інформацією розуміти «вираження 

у будь-якій формі змісту подій, дій та явищ, що існували, існують та 

існуватимуть у суспільстві, державі та навколишньому природному 

середовищі» [101, с. 17]. Дивує, що Ю. О. Мосенко у своїй дисертації, з 

одного боку, весь час підкреслює, що необхідно в чинному законодавстві 

закріплювати юридичні за змістом терміни, а, з іншого, – пропонує 

визначення інформації, яке за своїм змістом є більше соціальним ніж 

юридичним. Вданому випадку виникають сумніви щодо практичного 

значення запропонованого автором визначення інформації. В теорії 

інформаційного права можливо і є сенс говорити про існування і такого 

визначення інформації. Якщо ж науковець критикує запропоноване 

законодавцем визначення інформації (яке за своєю суттю є юридичним 

визначенням), то він повинен запропонувати інше юридичне визначення, яке 

найбільш об’єктивно, на його думку, відображає сутність цього явища, а не 

пропонувати всеохоплююче за своїм змістом поняття, позбавлене практично-

прикладного значення в правотворчій та правозастосовній сферах.     

Негативно стосовно використання терміну «відомості» при визначенні 

поняття «інформація» висловлюється і М. А. Корчагін, адже інформація є 

продуктом осмислення людиною фактів навколишнього оточуючого 

середовища, яке нею сприймається. М. А. Корчагін вважає, що в даному 
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випадку із поняття «інформація» виключається широкий спектр знань, що 

безпосередньо не пов’язані з описом навколишнього світу – більша частина 

літературних творів, нереалізовані на практиці винаходи (об’єкти патентних 

прав або секрети виробництва), інформація про можливі шляхи розвитку 

ринку та способи ведення підприємницької діяльності тощо [64, с. 53].  

В. М. Брижко звертає увагу на інший аспект використання терміну 

«відомості». Він підкреслює, що лише людина може мати знання, і тільки для 

неї різноманітні сукупності графічних символів можуть бути «відомостями». 

Для технічного об’єкта «інформація» не «відомості» і, тим більше, не 

«знання». У неживій природі об’єкти взаємодіють з інформаційним кодом, 

але не зі «знанням» і «відомостями» [24, с. 19]. Пояснює свою позицію В. М. 

Брижко наступним чином. Сукупність символів, знаків, сигналів може 

інтерпретуватися як «відомості про будь-що» тільки для людини, а сам 

суб’єкт обов’язково має володіти деякою вихідною системою знань, 

наприклад, вміти читати [24, с. 19].   

Аналізуючи критичні зауваження, висловлені М. А. Корчагіним та В. 

М. Брижко, хочемо зазначити наступне.  

По-перше, якщо вести мову про визначення інформації в юридичному 

значенні (тобто з юридичним змістом), то така інформація завжди перебуває 

у вигляді відомостей та/або даних, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Літературний 

твір, який було написано автором і який лежить у його шафі для задоволення 

власних потреб, не має ніякого значення для виникнення, розвитку та 

припинення правовідносин в країні, які пов’язані з реалізацією авторського 

права. Хоча ст. 437 ЦК України зазначає, що авторське право виникає з 

моменту створення твору, реальна реалізація цього права починається з 

моменту, коли автор вирішив використати твір, а саме, шляхом 

опублікування (випуск у світ), відтворення будь-яким способом та у будь-

якій формі, перекладу, переробки, адаптації, аранжування тощо, включення 

складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо, 
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публічного виконання, продажу, передачі в найм (оренду) тощо (ст. 441 ЦК 

України) [241]. Закон «Про авторське право і суміжні права» [147] теж 

оперує виключно до тих творів, які є відомостями чи даними та збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Наприклад, в 

цьому законі даються визначення таких понять як «аудіовізуальний твір», 

«похідний твір», «примірник твору», «службовий твір» тощо. До речі, з цією 

думкою погоджується і Б. А. Кормич. Який при визначенні суспільно-

правових характеристик інформації зазначає, що інформацією з правої точки 

зору можуть вважатися лише ті дані, які є систематизованими у формі, що 

робить їх придатною до передачі, тобто, інформацією є дані, документовані 

на фізичних носіях або публічно оголошені в усній формі чи за допомогою 

відповідних технічних засобів. Також дані, стверджує Б. А. Кормич, стають 

інформацією лише в певному контексті і лише в тому випадку, коли вони 

зрозумілі людям [62, с. 57].     

По-друге, непереконливим бачиться і підхід, запропонований В. М. 

Брижко, який зазначає, що сукупність символів, знаків, сигналів може 

інтерпретуватися як «відомості про будь-що» тільки для людини. Доводиться 

звертатись до базових основ права. Передусім право як система 

загальнообов’язкових правил поведінки, регулює суспільні відносини, тобто 

відносини між людьми. Інколи (що є виключенням) право регламентує 

відношення людини до предметів матеріального світу, наприклад, верстаків, 

техніки, технологічних процесів тощо, і тоді ми говоримо про існування 

загальнообов’язкових технічних норм. Але у будь-якому разі норми права та 

загальнообов’язкові технічні норми адресуються людям. Для юридичної 

науки та правозастосовної діяльності важливим є трактування інформації з 

позиції правового регулювання суспільних відносин, а тому визначення, які 

закріплюються в чинному законодавстві, не намагаються описати весь спектр 

розмаїття інформації в навколишньому світі, а лише визначити ті її 

об’єктивні властивості, що мають значення для правового регулювання.          

В юридичній літературі представлені і думки, в яких обґрунтовується 
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доречність характеристики поняття «інформація» шляхом використання 

терміну «знання». Наприклад, автори підручника «Право інтелектуальної 

власності» під інформацією розуміють певну суму знань про той чи інший 

об’єкт, які можна використати в доцільній діяльності людини [143, с.172]. 

Цікаву позицію стосовно цього висловлює у своїх працях С. І. Семілєтов, 

який одночасно характеризує інформацію і як знання, і як відомості чи дані. 

Так вчений зазначає, що інформація це будь-які знання, відомості або дані 

про що-небудь або кого-небудь, які об’єктивно існують, десь зберігаються чи 

кудись передаються незалежно від місця, форми і формату їх представлення 

[212, с.68]. Частково погоджуючись з визначенням інформації через поняття 

«знання», Л. В. Кузенко зазначає, що дійсно термін «інформація» найбільш 

близький за своєю суттю до терміну «знання», якщо враховувати той факт, 

що людська свідомість має здатність відтворювати існуючу дійсність. Але 

поняттям «знання», продовжує Л. В. Кузенко, не можна охопити всього 

розмаїття прояву інформації у житті суспільства. Знання це лише певні 

відомості, їх сукупність і факт володіння ними. Таким чином 

характеризується тільки статичний бік інформації. Інформація ж відтворює 

процес динаміки й циркуляції раніше набутих, отриманих і переданих далі 

знань, що і виділяє її з усієї різноманітності понять, які стоять поряд з нею 

[69, с. 11].  

Іноді інформацію розглядають як результат розумової діяльності 

людини. Наприклад, В. С. Цимбалюк вважає, що інформація – це «результат 

аналітико-синтетичної чи евристичної (інтелектуальної) обробки сигналів, 

даних, відомостей, знань про події та явища, що відбуваються у суспільстві, 

державі та навколишньому середовищі для задоволення (забезпечення) 

суб’єктом суспільних відносин певних потреб та інтересів своєї 

життєдіяльності» [242, с. 25]. В. А. Залізняк під інформацією в юридичній 

науці пропонує розуміти формально визначені результати інтелектуальної 

діяльності людини, що урегульовані вітчизняним законодавством [48, с. 58]. 

Частково цю позицію відстоює і В. О. Голубєв. Він визначає інформацію як 

 



117 
 
результат відображення та обробки в людській свідомості різноманіття 

навколишнього світу, відомості про оточуючі людину предмети, явища 

природи, діяльність інших людей та ін. [34, с. 19]. Тобто В. О. Голубєв 

визначає інформацію, з одного боку, як результат інтелектуальної діяльності 

людей, а, з іншого, – як «відомості» про предмети і явища. 

Намагаючись визначити зміст поняття «інформаційна культура» Н. Б. 

Новицька робить висновок, що у суспільстві і науці існують різні підходи 

щодо розуміння терміну «інформація». Вчена зазначає, що у суспільстві 

розповсюдженими є два погляди на інформацію. Перший розглядає її у 

значенні повідомлення. Інформація у цьому випадку розглядається як 

нематеріальне повідомлення чи сигнал, що має певний зміст і який може 

бути переданий від однієї сторони, яка посилає до іншої приймаючої. Згідно 

з другим поглядом, інформація пов’язана не тільки з повідомленням, а й з 

системою, за допомогою якої інформація посилається та приймається [107, 

30]. В той же час, вчена зазначає, що енциклопедичні словники, які є 

результатом наукового осмислення використання слів та термінів у різних 

серах суспільства, дають дещо інші визначення поняття «інформація»: 1) це 

відомості, що передаються людьми усним, письмовим або іншим способом; 

2) це обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом, автоматом й 

автоматом; 3) обмін сигналами у тваринному та рослинному світі, тощо [107, 

31]. Н. Б. Новицька не піддає критичному аналізу положення ст. 1 Закону 

«Про інформацію», а лише зазначає, що в ній дається загальне (абстрактне) 

визначення категорії «інформація».   

В. М. Лопатін, звернувшись до норм міжнародного права, а саме до 

визначення інформації, яке використовує у своїй діяльності міжнародна 

асоціація ЮНЕСКО, взагалі пропонує інформацію визначати як універсальну 

субстанцію, яка стосується всіх сфер людської діяльності, і слугує 

провідником знань та думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння й 

співробітництва, утвердження стереотипів мислення й поведінки [80, с. 27]. 

Сумніваємося, що визначення інформації як універсальної субстанції буде 
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мати позитивне значення для розвитку юридичної науки та національного 

законодавства. Це визначення має суто абстрактний характер і віддалене від 

практично-прикладного застосування.  

Чому існує таке розмаїття підходів щодо визначення поняття 

«інформація»? Обумовлено це, в першу чергу, тим, що інформація у різні 

часи була і сьогодні залишається предметом досліджень багатьох 

гуманітарних і природничих наук. Процес становлення та розвитку наукової 

думки про інформацію детально розкрито в монографії І. В. Арістової, в якій 

показано як виникли та набули свого розвитку умовно-статистична 

(математична), типологічна, комбінаторна, динамічна, алгоритмічна, 

семантична, прагматична та інші теорії інформації. Це сприяло появі науки, 

що вивчає загальні закономірності процесів управління і передачі інформації 

в машинах, живих організмах і суспільстві, – кібернетики [12, с. 8-25]. Як 

наслідок, все це сприяло розвитку законодавства щодо регулювання 

інформаційних відносин та виникненню в системі юридичних знань науки 

про інформаційне право.  

Нічого поганого у існуванні чисельних визначень поняття 

«інформація» у суспільстві не бачить В. А. Залізняк, але звертає увагу на 

особливості використання термінології в юридичній сфері та застерігає від 

необдуманого використання термінології з чітко невизначеним змістом. Він 

зазначає, що інформація як феномен є багатогранним явищем, що зумовлює 

наявність чисельних різноманітних визначень цього поняття та суміжних 

понять. Більш того, продовжує автор, плюралізм визначень понять на 

науковому рівні є доволі важливим та конструктивним, оскільки сприяє 

окресленню всіх властивостей, ознак, граней, характеристик конкретного 

явища. Разом з тим, зазначає В. А. Залізняк, низка категорій, що 

репрезентують інформаційну проблематику, стали юридичними категоріями, 

а тому наявність в юриспруденції великого спектру дефініцій негативно 

впливає на правореалізацію, а, отже, на ефективність правового регулювання 

інформаційних відносин в Україні [48, с. 51].  
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Л. В. Кузенко взагалі констатує, і з цим слід погодитись, що неможливо 

дати єдине і універсальне визначення поняття «інформація», яке б можна 

було використовувати як наукову категорію в будь-якій науці. Завжди 

виникатиме необхідність уточнення змісту цього терміну для використання у 

якійсь конкретній сфері знань [69, с. 13]. Подібні думки висловлює і С. М. 

Тарадай. На його думку, інформація це явище настільки специфічне, що не 

отримало уніфікованої дефініції в рамках різних галузей науки, хоча й були 

більш-менш обґрунтовані концепції до її розуміння [235, с. 71]. 

Отже, поняття «інформація» в дослідженнях правових явищ повинно 

набувати свого специфічного, а саме, юридичного змісту. Тому 

погоджуємося з К. І. Бєляковим, який розкриваючи проблеми інформаційної 

аксіоматики у праві, зазначає, що в юриспруденції поняття і явища, які це 

поняття відображають, є об’єктивними, а тому їх слід трактувати однозначно, 

оскільки вони покликані відображати реально існуючі властивості того або 

іншого об’єкта [20, с. 265]. 

Подібної думки дотримуються і В. А. Залізняк та Р. С. Бєлкін, які 

вважають, що будь-яке визначення має відображати функціональне 

призначення інформації, а тому для більш повного розкриття поняття 

«інформація», слід окреслити ознаки інформації як феномену правової 

дійсності [48, с. 55; 19, с. 270]. 

Базові ознаки інформації як явища правової дійсності у 1977 році 

визначив А. Б. Венгеров. Він виділяв сім базових ознак: 1) самостійність 

інформації по відношенню до свого носія; 2) можливість багаторазового 

використання однієї і тієї самої інформації; 3) інформація не зникає при 

споживанні; 4) збереження інформації, що передається, у суб’єкта, що її 

передає; 5) здатність до збереження, агрегування, інтегрування, накопичення, 

«стискання»; 6) кількісна визначеність інформації; 7) системність [30, с. 70-

71].  

Доповнюючи систему ознак інформації як феномену правової 

дійсності, В. А. Залізняк пропонує виділяти дев’ять основних ознак: 1) 
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багаторазовість використання; 2) збереженість після передачі, у суб’єкта, що 

її передає; 3) невідчужуваність; 4) невичерпність; 5) здатність до 

тиражування; 6) інтелектуальність; 7) екземплярність; 8) суспільна цінність; 

9) змістовність [48, с. 57]. І цей перелік, на думку В. А. Залізняк, не є 

вичерпним. На жаль, В. А. Залізняк, по-перше, не проводить порівняльної 

характеристики своїх ознак інформації з тими, що були запропоновані А. 

Б. Венгеровим, по-друге, не розкриває зміст запропонованих ознак.  

Більш ґрунтовно зміст ознак інформації як явища правової дійсності 

аналізує у своїх працях С. М. Тарадай. По-перше, вчений відмічає той факт, 

що з розвитком наукових досліджень інформації, виникали нові ознаки, що її 

характеризують, та нові комбінації вже існуючих ознак [235, с. 73]. По-друге, 

автор пропонує свій перелік ознак, які характеризують інформацію, та розкриває 

їх зміст [235, с. 124-125]. С. М. Тарадай пропонує виділяти такі основні 

ознаки інформації: 1) цільове призначення; 2) обсяг; 3) цінність; 4) своєчасність; 

5) достовірність; 6) достатність і комплексність (повнота); 7) надійність; 8) 

неперервність; 9) вірогідність; 10) надмірність; 11) доступність (зрозумілість), 12) 

спосіб і форма подання; 13) періодичність надходження; 14) швидкість 

передавання та переробки інформації.  

Як бачимо, у науковців відсутня єдність щодо ознак інформації. Кожен 

пропонує свій перелік ознак та розкриває їх зміст. Наприклад, на те, що при 

використанні інформації збільшуються знання людини звертає увагу А. А. 

Письменський [118, с. 84]. Н. О. Дементій вважає, що до ознак інформації 

обов’язково слід віднести правдивість, достовірність, повноту, глибину, 

точність, доказовість, ефективність, новизну, оперативність, отриманість, 

надійність [39]. А. А. Антопольський вважає, що важливою ознакою 

інформації є її інтелектуальність [11, с. 51]. Системність, трансформованість, 

невичерпність, субстанційна несамостійність, селективність, здатність до 

обмеження і універсальність, на думку В. Н. Лопатіна та І. Л. Бачило, є тими 

ознаками, які повинні обов’язково виділятися при характеристиці інформації 

[15, с. 39-41].  

 



121 
 

Це пояснює, чому законодавець в ст. 1 Закону «Про інформацію» 

визначаючи поняття «інформація», обмежився лише виділенням двох 

основних її ознак: 1) інформацією є відомості та/або дані, тобто 

систематизована інформація у вигляді відомостей чи даних, що робить її 

придатною до передачі; 2) інформацією можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді відомості та/або 

дані. Тобто така інформація організована в такій формі та документована або 

передана таким чином, що може бути сприйнята іншою особою.  

Саме тому, поняття «інформація», запропоноване в ст. 1 Закону «Про 

інформацію», не викликає з нашого боку ніяких нарікань та є таким, що 

найбільш оптимально відображає властивості інформації у сфері права.   

Щодо видів інформації, то одразу ж хочемо зазначити, що в спеціальній 

літературі представлені чисельні класифікації, які допомагають розкрити 

багатоаспектність поняття «інформація», але не всі з них мають значення для 

розкриття теми нашого дослідження.  

Наприклад, С. М. Тарадай, не запропонувавши критерію класифікації, 

поділяє інформацію на статистичну, масову, інформацію про діяльність 

державних органів влади та органів місцевого самоврядування, правову 

інформацію, про особу, довідково-енциклопедичного характеру, соціологічну 

[235, с. 124-125]. По-перше, ця класифікація позбавлена логічності та цілісності, 

адже використано декілька критеріїв при визначенні видів інформації, по-друге, в 

ній не відображена специфіка публічної інформації як виду інформації, що існує 

та використовується в нашому повсякденному житті. Зокрема, такий вид 

інформації  як інформація про діяльність державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування лише частково охоплює собою зміст поняття 

«публічна інформація», адже публічна інформація це не тільки інформація про 

діяльність державних органів влади та органів місцевого самоврядування, а й 

інформація, яка у відповідності до їх повноважень знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної 

інформації.   
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Р. Кохане та Дж. Най в праці, присвяченій впливу на розвиток 

суспільства нових комунікаційних технологій, пропонують виділяти три типи 

інформації: 1) вільна інформація; 2) комерційна інформація; 3) стратегічна 

інформація [251, с. 85]. Вільна інформація це інформація, яка 

розповсюджується безкоштовно (інформаційні акції, вільна інформація, 

розміщена в мережі Інтернет тощо). Комерційна інформація це інформація, 

яка виробляється з метою отримання прибутку у вигляді компенсації за її 

використання іншими суб’єктами. Стратегічна інформація це інформація, яка 

використовується в органах влади та має специфічний правовий режим її 

збору, обробки, зберігання та використання. За своїм змістом стратегічна 

інформація більш за все співпадає із інформацією з обмеженим доступом, а 

саме, з таємною і службовою інформацією. Разом з тим, запропонована 

класифікація інформації позбавлена єдиного критерію. Наприклад, вільна та 

комерційна інформації виділяються за такою ознакою як платність чи 

безоплатність отримання і використання інформації, тоді як стратегічна 

інформація виділяється за критерієм режиму доступу до інформації, тобто 

вільний чи обмежений доступ до неї.     

За соціальною орієнтацією в науці виділяють масову, особисту і 

спеціальну інформацію [235, с. 85]. Масова інформація адресується всім 

споживачам, особиста адресуєте окремій особі чи певній групі осіб, а спеціальна 

– особам із спеціальними знаннями (спеціалістам), наприклад, юристам, 

медикам, інженерам тощо. Дана класифікація не враховує особливостей, що 

притаманні публічній інформації. Більш за все публічна інформація за своєю 

суттю розрахована на масове споживання, особливо коли мова йде про публічну 

інформацію у формі відкритих даних [172, ст. 10-1]. Відкритість публічної 

інформації, про яку говориться в ч. 2. ст. 1 Закону «Про доступ до публічної 

інформації», дає можливість говорити про неї як вид масової інформації.  

Якщо в якості критерію класифікації взяти суб’єктів права власності, то 

інформацію можна поділити на чотири види: 1) інформація, що належить усьому 

суспільству і не є об’єктом власності будь-кого; 2) інформація, що належить 

 



123 
 
державі; 3) інформація, яка належить юридичним особам; 4) інформація, що є 

власністю фізичних осіб [235, с. 85]. У преамбулі Закону «Про доступ до 

публічної інформації» закріплюється, що цей закон визначає порядок 

здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, 

що становить суспільний інтерес. Тобто звертається увага на те, що публічна 

інформація, по-перше, належить всьому суспільству, по-друге, суб’єкти 

владних повноважень лише володіють такою інформаціє, але не є її 

власниками. Таким чином, публічну інформацію можна віднести до першої 

групи інформації, а саме, до інформації, що належить усьому суспільству і не є 

об’єктом власності будь-кого.    

Окремі класифікації інформації закріплені в чинному законодавстві. 

Наприклад, ст. 10 Закону «Про інформацію» в залежності від змісту виділяє 

наступні види інформації: 1) інформація про фізичну особу; 2) інформація 

довідково-енциклопедичного характеру; 3) інформація про стан довкілля 

(екологічна інформація); 4) інформація про товар (роботу, послугу); 5) 

науково-технічна інформація; 6) податкова інформація; 7) правова 

інформація; 8) статистична інформація; 9) соціологічна інформація; 10) інші 

види інформації [184].   

Не будемо зупинятись на характеристиці кожного із перелічених вище 

видів інформації, тому що їх зміст в достатній мірі розкривається в статтях 

11-19 Закону «Про інформацію». Лише зазначимо, що: 

по-перше, запропоновані в законі види інформації виділені не за одним 

критерієм, як на це вказує ст. 10 Закону «Про інформацію», а за декількома 

критеріями. Наприклад, зміст покладено в основу виділення таких видів 

інформації як інформація про фізичну особу, про товар (роботу, послугу) чи 

про стан довкілля. Критерієм же виділенні податкової та соціологічної 

інформації є не її зміст, а сфера використання інформації. На це звертає увагу 

в своїх працях і Б. А. Кормич. Він зазначає, що при аналізі видів інформації, 
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які закріплені в ст. 10 Закону «Про інформацію», виникає питання про 

невизначеність критеріїв, які були покладені в основу класифікації. На думку 

Б. А. Кормич, в класифікації інформації про особу визначальним є 

безпосередній об’єкт, а саме, відомості про фізичну особу. Основним 

критерієм визначення статистичної та соціологічної інформації є специфічні 

способи та методи збирання та обробки відповідних даних шляхом 

проведення спеціальних статистичних та соціологічних досліджень. 

Об’єктом же правової інформації виступає специфічне суспільне явище, яким 

є право. А такий вид інформації як інформація довідково-енциклопедичного 

характеру, на думку Б. А. Кормич, взагалі не піддається якому-небудь 

чіткому визначенню, оскільки вона як інформація про «суспільне, державне 

життя та навколишнє природне середовище» взагалі може включати в себе 

будь-який різновид інформації, і виникає справедливе питання про те, чи 

існує взагалі необхідність законодавчого визначення такого типу інформації 

[63]; 

по-друге, запропоновані в ст. 10 Закону «Про інформацію» види 

інформації не мають ні теоретичного, ні практичного значення для розкриття 

теми нашого дослідження. Наприклад, статистична інформація дуже часто 

надається у формі відкритих даних чи за запитом. Тобто видом публічної  

інформації може бути публічна статична інформація. Теж саме стосується і 

правової інформації, яка теж надається особам у формі відкритих даних чи за 

запитом. Таким чином видом публічної інформації може бути публічна правова 

інформація. Частина 3 ст. 13 Закону «Про інформацію» закріплює, що 

інформація про стан довкілля,  крім інформації  про  місце розташування  

військових  об’єктів,  не  може  бути  віднесена до інформації з обмеженим 

доступом. Це означає, що видом публічної інформації може бути публічна 

екологічна інформація. І так можна продовжувати стосовно більшості видів 

інформації, які виділені в ст. 10 Закону «Про інформацію».  

Наступна класифікація, яка пропонується в Законі «Про інформацію», 

це класифікація інформації на два види: 1) відкрита інформація; 2) 
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інформація з обмеженим доступом [184, ст. 20]. Критерієм класифікації 

виступає порядок доступу до інформації. На жаль, Закон «Про інформацію» 

не називає види відкритої інформації, а лише констатує, що будь-яка 

інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з 

обмеженим доступом. Закон «Про доступ до публічної інформації» також 

констатує, що «публічна інформація є відкритою, крім випадків, 

встановлених законом». Цих положень законодавства, з одного боку, замало 

для остаточних висновків щодо місця публічної інформації в 

класифікаційному ряду серед інших видів інформації, а, з іншого, – 

достатньо, щоб зробити висновок, що публічна інформація може бути як 

відкритою, так і з обмеженим доступом, особливо, коли мова йде про 

державну таємницю чи службову інформацію.   

Національне законодавство закріплює поняття «публічна інформація», 

передбачає процедуру забезпечення доступу до публічної інформації для 

фізичних і юридичних осіб, а також встановлює механізми захисту 

порушеного права особи на доступ до публічної інформації. Разом з тим, на 

практиці завжди виникають питання, по-перше, стосовно розуміння певних 

положень законодавства про доступ до публічної інформації, по-друге, 

стосовно правильного їх застосовування, наприклад, під час надання 

розпорядником інформації публічно-сервісних послуг або під час розгляду 

спору, який виник між фізичною чи юридичною особою із розпорядником 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині 

доступу до публічної інформації.   

Закон «Про доступ до публічної інформації» закріплює, що публічна 

інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 

Законом «Про доступ до публічної інформації» [172, ст. 1]. 

 



126 
 

З юридичної точки зору змістовний бік публічної інформації взагалі є 

найважливішим фактором, оскільки саме зміст, суспільна цінність та 

потенційний вплив інформації є основою визначення правового режиму 

доступу до такої інформації. Саме виходячи зі змісту публічної інформації 

можна визначити, чи є вона конфіденційною, таємною чи службовою 

інформацією, публічною інформацією у формі відкритих даних, а також чи є 

законним обмеження прав громадян на доступ до публічної інформації тощо. 

Перш ніж звернутися до аналізу поняття «публічна інформація», яке 

закріплене в чинному законодавстві, хочемо навести приклади авторських 

визначень публічної інформації, що представлені в юридичній літературі.  

Наприклад, Є. П. Тептюк у комплексному дослідженні права на доступ 

до публічної інформації як одного із видів конституційних прав людини і 

громадянина стверджує, що у Законі «Про доступ до публічної інформації»: 

по-перше, нечітко визначене поняття «публічна інформація»; 

по-друге, виходячи із загального розуміння того, що публічна 

інформація є видом соціальної інформації, яка опосередковує публічно-

владні відносини в суспільстві, її слід визначати як «соціальну інформацію, 

яка функціонує у сфері здійснення публічної влади та опосередковує 

публічно-владні суспільні відносини» [238, с. 10, 14-15].   

З висловленими Є. П. Тептюк пропозиціями важко погодитись.  

По-перше, автор не розрізняє термінологію наукову (яка необхідна для 

проведення якісної науково-дослідної роботи) і законодавчу (яка допомагає 

розкрити зміст конкретного нормативно-правового акту та спростити 

реалізацію норм права суб’єктам правозастосування). Тому нечіткість 

визначення поняття «публічна інформація», на думку Є. П. Тептюк, полягає у 

відсутності в законодавстві вказівки на соціальну природу публічної 

інформації. Взявши за основу класифікації такий критерій як сфера 

виникнення інформації, автор поділяє її на два основні види: 1) інформація, 

що циркулює в живій природі без суспільства, опосередковуючи життєві 

процеси рослинного і тваринного світу (біологічна); 2) інформація, що 
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циркулює у людському суспільстві (соціумна, соціальна). Саме з цих 

позицій і витікає висновок, що публічна інформація є лише одним із видів 

соціальної інформації. Такий висновок є цікавим для подальшого розвитку 

наукової думки в Україні та має відповідну методологічну основу в рамках 

науково-дослідної роботи, яку запропонував Є. П. Тептюк. Разом з тим, не 

всі ознаки того чи іншого правового явища, які намагаються описати 

науковці, повинні в обов’язковому порядку бути відображені в положеннях 

національного законодавства. Наприклад, кожне окреме протиправне діяння 

(кримінальні чи адміністративні правопорушення) характеризується 

безліччю ознак, що встановлюються вповноваженими суб’єктами в ході 

досудового чи адміністративного розслідування. Склад же правопорушення, 

який і є підставою для притягнення правопорушника до кримінальної чи 

адміністративної відповідальності, є переліком не всіх, а тільки основних 

суб’єктивних і об’єктивних ознак, що характеризують протиправне діяння. 

Теж саме відбулося і з поняттям «публічна інформація». Законодавець 

намагався закріпити лише основні ознаки, що характеризують публічну 

інформацію, нехтуючи тими, що є неважливими для реалізації норм чинного 

законодавства. І так зрозуміло, що публічна інформація є видом соціальної 

інформації, адже вона була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, тобто в соціумі. Немає 

сенсу на цей аспект звертати додатково увагу у положеннях законодавства 

України.  

 По-друге, пропозиція Є. П. Тептюка позбавлена практично-

прикладного значення. Що зміниться у діяльності розпорядників публічної 

інформації чи у діяльності адміністративних судів, які розглядають спори у 

частині забезпечення доступу до публічної інформації, якщо законодавець 

прислухається до пропозицій Є. П. Тептюка і внесе відповідні зміни в Закон 

«Про доступ до публічної інформації»? Одразу ж можемо відповісти на це 

запитання від імені суб’єктів правозастосовної діяльності: «Нічого».  

Л. В. Кузенко, ще до прийняття Закону «Про доступ до публічної 
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інформації», пропонувала визначати публічну інформацію як інформацію (у 

тому числі й у вигляді офіційних документів), створену або збережену у 

відповідному державному органі, підприємстві, установі, організації й 

пов’язану із реалізацією ним закріплених певними правовими актами 

повноважень у ході розгляду і вирішення конкретних справ [69, с. 114].  

Це визначення публічної інформації теж має, на нашу думку, суттєві 

недоліки. 

По-перше, мова йде про інформацію, яка була отримана або створена 

не тільки в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, а й в процесі діяльності підприємств, установ та інших 

організації. Інформація, яка була отримана в ході діяльності підприємств, 

установ та інших організації є суспільною інформацією, але чи є підстави 

називати таку інформацію «публічною»? Відповідь на поставлене запитання 

може бути різною. Наприклад, С. М. Тарадай стосовно цього зауважує, що 

інформація вважається публічною у зв’язку з тим, що вона створюється, 

збирається, обробляється та зберігається за рахунок бюджетних коштів 

призначених на забезпечення діяльності відповідного органу влади [235, с. 

50]. На нашу думку, все залежить від змістовного наповнення поняття 

«публічний(а)». Якщо керуватися останніми тенденціями в 

адміністративному законодавстві та науці адміністративного права, то 

доводиться констатувати, що поняття «публічний(а)» пов’язують виключно з 

реалізацією державними органами та органами місцевого самоврядування 

владних повноважень.  

По-друге, Л. В. Кузенко пов’язує поняття «публічна інформація» тільки 

з інформацією, яка виникла в результаті розгляду і вирішення конкретних 

справ. Діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування не 

обмежується тільки розглядом та вирішенням конкретних справ. Вони 

можуть отримувати або створювати таку інформацію і в процесі виконання 

тих владних повноважень, які не пов’язані із безпосереднім розглядом та 

вирішенням конкретних справ (наприклад, контроль, облік тощо).  
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В цьому сенсі цікавими є приклади зарубіжного досвіду щодо 

закріплення в законодавстві поняття «публічна інформація». Наприклад, С. 

М. Тарадай, аналізуючи положення законодавства Болгарії про доступ до 

публічної інформації, зазначає, що в цій країні під публічною інформацією 

розуміється будь-яка інформація, що стосується суспільного життя в державі, та 

надає можливості громадянам висловлювати власну думку про діяльність осіб, 

які мають зобов’язання в рамках цього закону. Крім того, в законодавстві 

Болгарії розрізняються два види публічної інформації – офіційна публічна 

інформація та адміністративна публічна інформація. Офіційна публічна 

інформація – це інформація, що міститься в актах державних органів або 

органів місцевого самоврядування, і яка пов’язана з виконанням ними своїх 

повноважень (доступ до такої інформації забезпечується шляхом 

оприлюднення). Адміністративна ж публічна інформація – це інформація, яка 

збирається, розробляється та зберігається у зв’язку із офіційною інформацією у 

ході діяльності органів (доступ до такої інформації – вільний) [235, с. 147-148]. 

По-суті, в законодавстві Болгарії публічна інформація ототожнюється з 

суспільною інформацією. Саме тому і виникла необхідність виділення в системі 

суспільної інформації окремих її видів – офіційної публічної та 

адміністративної публічної. Не бачимо сенсу запозичувати цей досвід у 

національне законодавство, адже це не буде сприяти систематизації 

інформаційного законодавства та кодифікації інформації, що використовується 

у суспільстві.      

Також С. М. Тарадай, звернувши увагу на суперечності між 

положеннями Закону «Про інформацію» та Закону «Про доступ до публічної 

інформації», запропонував під публічною інформацією розуміти «відомості 

та/або дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, які 

відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах суспільного 

життя і створюються, збираються, використовуються, поширюються та 

зберігаються суб’єктами владних повноважень та іншими розпорядниками 

публічної інформації, визначених цим Законом» [235, с. 165]. Не заперечуючи 
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проти визначення публічної інформації через використання словосполучення 

««відомості та/або дані», не можемо погодитись з С. М. Тарадай в тому, що 

публічна інформація пов’язується виключно з кількісною характеристикою 

явищ та процесів. В даному випадку вся публічна інформація буде зведена до 

статистичних даних (статистичної інформації), визначення якої і так дається в 

ст. 18 Закону «Про інформацію».  

Детальний аналіз положень Закону «Про доступ до публічної 

інформації» дає можливість визначити наступні ознаки, що характеризують 

публічну інформацію: 

1) це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація. Це положення Закону «Про доступ до 

публічної інформації» викликало занепокоєння у науковців та практичних 

працівників, які намагалися, по-перше, зрозуміти зміст даної норми чинного 

законодавства та, по-друге, правильно застосувати її на практиці. Наприклад, 

С. М. Тарадай вважає, що потребує пояснення зміст терміну 

«задокументована», тобто в якому випадку інформація вважається 

задокументованою. Адже, на думку науковця, не до кінця зрозумілим 

залишається питання про те, чи вважається інформація «задокументованою», 

якщо на носії інформації немає тих чи інших реквізитів документу як 

наприклад, підпис, дата тощо? [235, с. 164-165]. Лише частково це питання 

роз’яснюється і в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 29 вересня 2016 року №10 «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» [191]. У пункті 1.1 Постанови зазначається, що визначальним 

для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Також 

констатується, якщо запит стосується інформації, яка міститься в кількох 

документах і може бути зібрана і надана без значних інтелектуальних зусиль 

(наприклад, без проведення додаткового змістовного аналізу), то така 
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інформація відповідає критеріям «відображеності та задокументованості» і є 

«публічною»; 

2) це інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. По-перше, мова йде виключно про 

органи державної влади, державні органи, органи місцевого самоврядування, 

а не про службових чи посадових осіб цих органів. По-друге, суспільна 

інформація набуває статусу публічної у трьох випадках: а) якщо вона була 

отримана в процесі виконання суб’єктом владних повноважень; б) якщо вона 

була створена в процесі виконання суб’єктом владних повноважень; в) якщо 

вона знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень чи інших 

розпорядників публічної інформації. Разом з тим, це положення Закону «Про 

доступ до публічної інформації» потребувало додаткового роз’яснення для 

суб’єктів правозастосування. Слід зазначити, що в Постанові Пленуму 

Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» зміст поняття «публічна інформація»  

розкривається через аналіз положень ст. 13 Закону «Про доступ до публічної 

інформації», в якій перераховуються розпорядники публічної інформації 

[191]. Тобто акцент в Постанові зміщується у бік характеристики суб’єктів, 

які визнаються розпорядниками публічної інформації, і недостатньо 

враховані ознаки, що безпосередньо характеризують зміст публічної 

інформації. Тому вважаємо, що роз’яснення Пленуму Вищого 

адміністративного суду України є неповним для широкого їх використання 

на практиці і майбутньому скоріш за все будуть доповнюватись та 

уточнювати. Так, пропонується до публічної інформації віднести шість 

видів інформації: а) уся інформація, що перебуває у володінні суб’єктів 

владних повноважень, тобто органів державної влади, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної 
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Республіки Крим, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські 

функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для 

виконання; б) інформація щодо використання бюджетних коштів 

юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим; в) інформація, пов’язана з 

виконанням особами делегованих повноважень суб’єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, 

оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; г) інформація щодо 

умов постачання товарів, послуг та цін на них, якщо йдеться про суб’єктів 

господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями; ґ) 

інформація про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; 

аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що 

сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; д) 

інша інформація, що становить суспільний інтерес [191].  

 Разом з тим, в Постанові підкреслюється важлива обставина для 

реалізації положень Закону «Про доступ до публічної інформації» на 

практиці, а саме те, що не є інформаційним запитом звернення, для відповіді 

на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник 

інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею 

володіти.   

Аналіз положень Закону «Про доступ до публічної інформації» дає 

можливість визначити наступні ознаки, що характеризують публічну 

інформацію. 

По-перше, це відображена та задокументована будь-якими засобами та 

на будь-яких носіях інформація. 

По-друге, це інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. В даному випадку мова йде виключно 
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про органи державної влади, державні органи, органи місцевого 

самоврядування, а не про службових чи посадових осіб цих органів. Також 

суспільна інформація набуває статусу публічної у трьох випадках: а) якщо 

вона була отримана в процесі виконання суб’єктом владних повноважень; б) 

якщо вона була створена в процесі виконання суб’єктом владних 

повноважень; в) якщо вона знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень чи інших розпорядників публічної інформації. 

 

 

2.2 Суб’єкти суспільних відносин у сфері доступу до 

публічної інформації 

 

Суб’єкт є одним із елементів структури правовідносин, а тому перш ніж 

охарактеризувати види та особливості правового статусу суб’єктів суспільних 

відносин у сфері доступу до публічної інформації, важливо визначитись із 

сферою суспільних відносин, на які розповсюджується дія норм Закону «Про 

доступ до публічної інформації» [172]. Саме сфера правовідносин, в якій 

використовується певна інформація, є ключовою для визнання чи невизнання 

особи в якості запитувача публічної інформації чи в якості її розпорядника.   

Розвиток та впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних 

технологій призвів до науково-технічної революції, що сприяла виникненню 

в Україні нових інформаційних відносин, розвитку інформаційного 

законодавства і, як наслідок, створила умови в Україні для формування 

інформаційного суспільства. У зв’язку з цим, у країні виникла необхідність 

правової регламентації не тільки порядку збирання, зберігання, використання 

та поширення інформації, а й потреба в правовому регулюванні порядку 

отримання інформації від суб’єктів, у яких така інформація знаходиться у 

володінні.  

Останні двадцять років відбувався бурхливий розвиток інформаційного 

законодавства і сьогодні можна констатувати, що воно являє собою 
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розпорошену систему нормативно-правових актів, положення яких не завжди 

узгоджені між собою. Наприклад, В. Залізняк, намагаючись запропонувати 

критерії кодифікації інформаційного законодавства, стверджує, що 

інформаційне законодавство України є неефективним, оскільки 

характеризується безсистемністю, фрагментарністю, колізійністю норм права 

та домінуванням підзаконних нормативно-правових актів щодо законів [48, с. 

4].  

Чинне законодавство України закріплює поняття «публічна 

інформація», передбачає процедуру забезпечення доступу до публічної 

інформації для фізичних і юридичних осіб,  а також встановлює механізми 

захисту порушеного права особи на доступ до публічної інформації. Разом з 

тим, на практиці завжди виникають питання щодо сфер використання норм 

Закону «Про доступ до публічної інформації» [172], адже його норми не є 

обов’язковими для всіх без винятку сфер, де виникає у особи потреба 

звернутися за отриманням інформації до вповноважених на те суб’єктів.    

У зв’язку з цим, актуальним бачиться розкриття сфер суспільних 

відносин, на які розповсюджуються і не розповсюджуються норми 

законодавства про доступ до публічної інформації.   

У частині 2 ст. 2  Закону «Про доступ до публічної інформації» 

закріплюється, що положення цього нормативно-правового акту не 

поширюються, по-перше, на відносини щодо отримання інформації 

суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, по-

друге, на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним 

законом. Проблема полягає у тому, що більш чітке визначення меж дії 

Закону «Про доступ до публічної інформації» можна встановити лише 

шляхом аналізу усього загалу національного законодавства, яке визначає 

правовий статус та повноваження суб’єктів владних повноважень 

(наприклад, Президента України, органів виконавчої влади, судів і ін.) чи 

передбачає особливості реалізації прав в інформаційній сфері окремими 

суб’єктами права (наприклад, адвокатами, народними депутатами і ін.).   
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Розглянемо більш детально ці дві групи відносин, на які не 

поширюються положення Закону «Про доступ до публічної інформації», 

адже це важливо для конкретизації переліку суб’єктів суспільних відносин у 

сфері доступу до публічної інформації.  

Отже перша група відносин – це відносини щодо отримання інформації 

суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.  

Особливість даної групи відносин полягає у тому, що суб’єкти владних 

повноважень отримують таку інформацію в ході повсякденної діяльності і у 

зв’язку з реалізацією передбачених чинним законодавством повноважень. 

Наприклад, Закон «Про Кабінет Міністрів України» [185] закріплює, що: 

- Кабінет Міністрів України у відносинах з місцевими державними 

адміністраціями вповноважений одержувати від них інформацію про їх 

діяльність (ч. 5 ст. 23); 

- Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 

утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для 

виконання покладених на них завдань (ч. 2 ст. 26); 

- Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає 

статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для 

виконання нею завдань, функцій та повноважень, установлених законами 

України (ч. 1 ст. 31), тощо. 

Закон «Про Антимонопольний комітет України» [148], який закріплює 

порядок формування і функціонування цього державного органу із 

спеціальним статусом, теж передбачає повноваження щодо отримання 

інформації суб’єктом владних повноважень, наприклад:   

- при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених 

законом випадках Антимонопольний комітет України вправі вимагати від 

суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 
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контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних 

осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом (п. 5 ч. 1 ст. 7); 

- Антимонопольний комітет України вправі звертатися до суду із 

запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються 

цими судами відповідно до законодавства про захист економічної 

конкуренції (п. 15 ч. 1 ст. 7); 

- при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених 

законом випадках Антимонопольний комітет України вправі вимагати від 

суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних 

осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом (п. 5 ч. 2 ст. 7); 

- Антимонопольний комітет України вправі вимагати від суб’єктів 

господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим 

доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про 

реалізацію конкурентної політики (п. 1 ч. 3 ст. 7) тощо.  

До того ж цікаво, що в ч. 3 ст. 2 Закону «Про Антимонопольний 

комітет України» [148] зазначається: «Антимонопольний комітет України 

оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до 

Закону «Про доступ до публічної інформації».  

В кожному нормативно-правовому акті, що регламентує статус 

суб’єкта владних повноважень, є норми, присвячені порядку отримання ним 

інформації від підлеглих чи підконтрольних суб’єктів, яка необхідна для 

ефективної реалізації його функцій. Разом з тим, слід звернути увагу на 

виключення із загального правила, які частково розкриваються в Постанові 

Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року 

№10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства 
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про доступ до публічної інформації» [191]. В цій Постанові звертається 

увага на два випадки, коли норми Закону «Про доступ до публічної 

інформації» є обов’язковими для суб’єктів владних повноважень. По-перше, 

зазначається, що суди повинні мати на увазі, що організаційне забезпечення 

роботи суду, у тому числі ведення судової статистики, вирішення кадрових 

питань, здійснення діловодства, забезпечення роботи автоматизованої 

системи документообігу в суді, узагальнення судової практики, є владними 

управлінськими функціями, а тому інформація стосовно реалізації цих 

функцій охоплюється поняттям публічної інформації і надається відповідно 

до Закону «Про доступ до публічної інформації» (п. 4.3). По-друге, 

вказується, що на відносини стосовно отримання інформації з Реєстру 

поширюється Закон «Про доступ до публічної інформації» і розпорядником 

відповідної інформації є Міністерство юстиції України, оскільки саме в його 

володінні є інформація, що міститься в Реєстрі. Однак у разі, якщо запитувач 

просить надати завірені копії документів, що знаходяться в Реєстрі, 

застосуванню підлягають норми постанови Кабінету Міністрів України від 

23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» [179]. 

Хочемо підкреслити, що ч. 2 ст. 2 Закону «Про доступ до публічної 

інформації» акцентує увагу на словосполученні «відносини щодо отримання 

інформації». Це означає, що хоча Закон «Про доступ до публічної 

інформації» і не розповсюджується на відносини щодо отримання інформації 

суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, 

отримана при цьому інформація є публічною. Проблема тут може виникнути 

лише стосовно режиму доступу до публічної інформації, тобто вона є 

відкритою чи з обмеженим доступом.  

Другу групу відносин, на які не поширюються положення Закону «Про 

доступ до публічної інформації», складають відносини у сфері звернень 

громадян, які регулюються спеціальним законом. До таких спеціальних 

законів можна віднести Закон «Про статус народного депутата України, в 

 



138 
 
якому закріплено, що: 

- народний депутат вправі звертатися із депутатським запитом або 

депутатським зверненням до Президента України, органів Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників 

підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому 

законодавством (п. 7 ч. 1 ст. 6); 

- народний депутат вправі розглядати звернення виборців, а також від 

підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, вживати заходів для 

реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформувати виборців про свою 

депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби 

масової інформації (ч. 2 ст. 7);   

  - народний депутат вправі одержувати інформацію з питань, 

пов’язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, від органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які 

зобов’язані надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені 

Законом «Про статус народного депутата України» (ч. 9 ст. 17).  

Інший спеціальний нормативно-правовий акт у інформаційній сфері, а 

саме Закон «Про статус депутатів місцевих рад» [195], закріплює, що:    

- у виборчому окрузі депутат місцевої ради при здійсненні своїх 

депутатських повноважень має право на депутатське звернення,  

депутатський запит і  депутатське запитання (п. 1. ч. 2 ст. 11); 

- посадові особи місцевих органів виконавчої влади,  органів  

місцевого   самоврядування,   керівники  підприємств,  установ  та  

організацій  незалежно  від  форми  власності,   розташованих   на  

території  відповідної  ради,  на звернення депутата місцевої ради  

надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для  

здійснення депутатських повноважень (ч. 2 ст. 14).  
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Таким чином, особливості реалізації народними депутатами України і 

депутатами місцевих рад своїх депутатських повноважень в інформаційній 

сфері регламентуються не Законом «Про доступ до публічної інформації», а 

спеціальними законами –  «Про статус народного депутата України» і «Про 

статус депутатів місцевих рад». 

Спеціальними законами у сфері інформаційних послуг та звернень є 

Закони «Про Національний архівний фонд та архівні установи» [186] і «Про 

доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 

1917-1991 років» [171]. Наприклад, Закон «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи» закріплює, що державні  архівні  установи  та  архівні  

відділи міських рад мають право на отримання в установленому порядку 

документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають 

внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять 

інформацію з обмеженим доступом (ст. 6). Також встановлюється, що архівні 

установи у порядку, визначеному законодавством: а) надають документи 

Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним 

особам, створюють для цього відповідний  довідковий  апарат; б) видають  

архівні  довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняють запити 

фізичних і юридичних осіб, тощо (ст. 18). У свою чергу, Закон «Про доступ 

до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років» закріплює, що  кожен має право на доступ до архівної інформації 

репресивних органів, доступ до якої усіма доступними способами 

забезпечують ГДА УІНП та інші розпорядники архівної інформації (ст. 10). 

Особливо слід звернути увагу на Закон «Про безплатну правову 

допомогу» [149], який, по-перше, передбачає порядок реалізації особою 

права на безплатну правову допомогу, по-друге, встановлює підстави та 

порядок надання безоплатної правової допомоги вповноваженими на те 

суб’єктами. Наприклад, ст. 10 Закону закріплює порядок розгляду звернень 

про надання безоплатної первинної правової допомоги, а ст. 18 – порядок 

подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Отже Закон «Про доступ до публічної інформації» не розповсюджується на 

суспільні відносини у сфері звернень громадян щодо надання безоплатної 

правової допомоги.     

До спеціального нормативно-правового акту у сфері інформаційних 

послуг та звернень щодо отримання інформації слід віднести Закон «Про 

звернення громадян» [183], який регулює питання практичної реалізації 

громадянами України конституційного права вносити в органи державної 

влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії 

посадових осіб, державних і громадських органів. Разом з тим, реалізація 

положень Закону «Про звернення громадян» має і свої особливості, на які 

звертається увага в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 29 вересня 2016 року №10 «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» [191]. В цій Постанові звертається увага на дві важливі 

обставини, які необхідно враховувати на практиці суб’єктам 

правозастосування. По-перше, одержавши запит на інформацію, який було 

подано у відповідності до вимог Закону «Про доступ до публічної 

інформації», але який за своїм змістом є зверненням громадянина відповідно 

до Закону «Про звернення громадян», розпорядник інформації повинен 

відмовити у задоволенні такого запиту через невідповідність його предмета 

вимогам закону (п. 2 ч. 5 ст. 19 і п. 4 ч. 1 ст. 22 Закону «Про доступ до 

публічної інформації»), та з урахуванням принципів добросовісності і 

розсудливості розглянути запит за Законом «Про звернення громадян». При 

цьому запитувача повинно бути повідомлено у п’ятиденний строк про те, що 

його запит на інформацію буде розглядатися як звернення відповідно до 

Закону «Про звернення громадян». По-друге, в Постанові констатується, що 

у тому випадку, якщо запит на інформацію, який подано згідно із Законом 

«Про доступ до публічної інформації», за своїм змістом поєднує предмет 

регулювання двох вище зазначених законів, то такий «запит-звернення» 
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повинен розглядатися у відповідних частинах у строк та порядок, що 

передбачені відповідними законами. При цьому розпорядник у п’ятиденний 

строк повинен відповісти по суті запиту, а також повідомити запитувача, що 

решта питань розглядатимуться як звернення згідно із Законом «Про 

звернення громадян».  

На жаль існування такої неузгодженості між нормами Закону «Про 

доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян», породжує 

непорозуміння у пересічних громадян України щодо порядку реалізації 

конституційних прав, а також ускладнює розуміння та застосовування норм 

чинного законодавства суб’єктами правозастосування. Наприклад, Закони 

«Про банки та банківську діяльність», «Про нотаріат», «Про аудиторську 

діяльність», «Про страхування», «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», Податковий кодекс України, Цивільний кодекс України 

теж регулюють відносини з приводу певних категорій публічної інформації, 

але це у відповідності до Постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» [191] не звільняє розпорядників інформації від обов’язку 

забезпечувати доступ до неї з урахуванням вимог Закону «Про доступ до 

публічної інформації».  

За результатами аналізу сфер реалізації законодавства про доступ до 

публічної інформації можна зробити наступні висновки. 

По-перше, у зв’язку із розвитком в суспільстві новітніх інформаційно-

телекомунікаційних технологій в Україні виникла необхідність правової 

регламентації не тільки порядку збирання, зберігання, використання та 

поширення інформації, а й потреба в правовому регулюванні порядку 

отримання інформації від суб’єктів, у яких така інформація знаходиться у 

володінні. Разом з тим, інформаційне законодавство України, в тому числі в 

частині доступу до публічної інформації, не завжди є ефективним, оскільки 

характеризується безсистемністю, фрагментарністю, колізійністю норм 
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права, а іноді домінуванням підзаконних нормативно-правових актів щодо 

законів. Тому у суб’єктів правозастосування і виникають проблеми з 

реалізацією норм Закону «Про доступ до публічної інформації», адже його 

норми не є обов’язковими для всіх без винятку сфер, де виникає у особи 

потреба звернутися за отриманням інформації до вповноважених на те 

суб’єктів.    

По-друге, сферу суспільних відносин, на яку розповсюджуються норми 

Закону «Про доступ до публічної інформації» можна визначити лише 

шляхом аналізу усього загалу національного законодавства, яке визначає 

правовий статус та повноваження суб’єктів владних повноважень 

(наприклад, Президента України, органів виконавчої влади, судів і ін.) чи 

передбачає особливості реалізації прав в інформаційній сфері окремими 

суб’єктами права (наприклад, адвокатами, народними депутатами і ін.). 

Частина нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини 

в Україні, мають самостійну сферу регулювання, яка не перекликається з 

Законом «Про доступ до публічної інформації» (наприклад, Закон «Про 

статус народного депутата України»), але велика кількість нормативно-

правових актів регулюють інформаційні відносини в суспільстві таким 

чином, що доводиться у кожному конкретному випадку встановлювати чи 

підпадають ті або інші відносини під регулювання Закону «Про доступ до 

публічної інформації» (наприклад, Закон «Про звернення громадян»).      

Отже, визначившись із приблизною сферою суспільних відносин, на 

яку розповсюджуються норми Закону «Про доступ до публічної інформації», 

можна безпосередньо зосередитись на аналізі суб’єктів таких правовідносин.    

Становлення України як демократичної, соціальної та правової 

держави  неможливе без ефективного здійснення суб’єктами владних 

повноважень, а також розпорядниками публічної інформації своїх обов’язків 

в інформаційній сфері. До того ж слід підкреслити, що право фізичної чи 

юридичної особи на доступ до публічної інформації реалізується в межах 

публічно-сервісних адміністративних відносин. Наприклад, І. Ковбас, який в 
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своїх працях розкриває сутність публічно-владних послуг як одного із засобів 

забезпечення державою реалізації прав людини, зазначає, що Конституцією 

України визначено принципово нову роль держави, в особі її органів, у 

відносинах з людиною – взаємної відповідальності, що повинно знаходити 

свій вияв у партнерських відносинах, у встановленні цивілізованого паритету 

між інтересами особи та держави [55, с. 3].  

Сучасні суспільні процеси вимагають стабільного та динамічного 

правового регулювання, результативність якого залежить від багатьох 

об’єктивних факторів і, в першу чергу, від якості й послідовності реалізації 

правових норм у різних сферах життєдіяльності держави та суспільства, 

форм і методів діяльності суб’єктів владних повноважень, а також від 

процесу функціонування органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування. Тому метою адміністративно-правового регулювання є 

вдосконалення форм і методів управлінської діяльності, встановлення і 

регламентація публічно-сервісних взаємовідносин в інформаційній сфері, а 

також дотримання, охорона, захист прав, свобод та інтересів у сфері доступу 

до публічної інформації.  

Закон «Про доступ до публічної інформації» закріплює, що суб’єктами 

взаємовідносин у сфері доступу до публічної інформації є, з одного боку, 

запитувачі інформації, до яких відносяться фізичні та юридичні особи, а 

також об’єднання громадян без статусу юридичної особи, з іншого, – 

розпорядники інформації та структурний підрозділ або відповідальна особа з 

питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації [172, ст. 

12].  

Впровадження та розвиток публічно-сервісних відносин, в  тому числі і 

в інформаційній сфері, – одна з основоположних цілей адміністративного 

права, яке з кінця 90-х років минулого століття поступово трансформується у 

відповідності до основних напрямів реформи адміністративного права. 

Важливим напрямком у досягненні вказаної мети є забезпечення прозорості 

процесу підготовки і прийняття управлінських рішень, створення 
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ефективного контролю за їх виконанням. Процедура забезпечення доступу до 

публічної інформації, яка передбачена Законом «Про доступ до публічної 

інформації» [172], повинна бути прозорою й простою для фізичних і 

юридичних осіб, які хочуть отримати такий доступ. Діяльність же 

розпорядників публічної інформації за вказаною процедурою – сприятиме 

належному рівню реалізації прав, свобод і законних інтересів особи в 

інформаційній сфері. Тобто розпорядники публічної інформації реалізують 

демократичну, правову, соціальну спрямованість нашої держави шляхом 

надання публічно-сервісних послуг у вигляді забезпечення доступу до 

публічної інформації.  

Разом з тим, на практиці завжди виникають питання щодо застосування 

положень Закону «Про доступ до публічної інформації», адже 

розпорядниками публічної інформації можуть виступати не тільки суб’єкти 

владних повноважень, а й інші суб’єкти, у яких така інформація знаходиться 

у розпорядженні. У зв’язку з цим, актуальним бачиться характеристика 

розпорядника публічної інформації як суб’єкта забезпечення реалізації права 

особи на доступ до публічної інформації. 

В Законі «Про доступ до публічної інформації» підкреслюється, що: 

- право на доступ до публічної інформації гарантується, в тому числі, 

визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів 

або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до 

публічної інформації, якою він володіє (п. 2 ч. 1 ст. 3); 

- розпорядник інформації зобов’язаний мати спеціальні структурні 

підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу 

запитувачів до інформації та оприлюднення інформації (п. 5 ч. 1 ст. 14);  

- розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та 

забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з 

питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, 

відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо 

задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час 
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оформлення запиту, а також за оприлюднення публічної інформації (ч. 1 ст. 

16). 

Спочатку складається враження, що розпорядник інформації та 

структурний підрозділ чи відповідальна особа це два окремих і самостійних 

суб’єкта взаємовідносин у сфері доступу до публічної інформації, про що 

свідчать положення ст. 12 Закону «Про доступ до публічної інформації». В 

той же час, положення статей 3, 14 і 16 Закону свідчать про те, що 

безпосереднім учасником правовідносин щодо забезпечення права на доступ 

до публічної інформації є структурний підрозділ чи відповідальна особа 

розпорядника інформації. Такий підхід законодавця обумовлений тим, що 

розпорядником інформації може бути виключно юридична особа, тоді як 

структурний підрозділ юридичної особи чи будь-яка її посадова особа не є 

розпорядником інформації. По-перше, розпорядник інформації зобов’язаний 

створювати такі підрозділи та наділяти відповідними повноваженнями 

посадових осіб, що передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 14 Закону «Про доступ до 

публічної інформації», по-друге, цього вимагають стандарти управлінської 

діяльності, адже кожна посадова особа, кожен структурний підрозділ 

юридичної особи реалізує свою специфічну роль у її функціонуванні. Якщо 

всі структурні підрозділи юридичної особи чи всі її посадові особи будуть 

зобов’язані від імені розпорядника інформації забезпечувати доступ до 

публічної інформації, то це суттєво позначиться на ефективності 

функціонування юридичної особи в цілому. Відволікаючись на відповіді по 

запитам на отримання публічної інформації, структурні підрозділи та 

посадові особи будуть заощаджувати час на виконанні своїх безпосередніх 

обв’язав. На цей факт, частково звертається увага у Постанові Пленуму 

Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» [191]. Так у пункті 9.2 Постанови зазначається, що 

відокремлені структурні підрозділи, зокрема територіальні підрозділи 

апарату центральних органів виконавчої влади, є за статусом органами влади 
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(тобто юридичними особами), а отже, розпорядниками інформації, що 

зобов’язані самостійно розглянути запит на інформацію без пересилання 

його до центрального органу виконавчої влади.   

Тому коментуючи положення ст. 12 Закону «Про доступ до публічної 

інформації» слід підкреслити, що розпорядники інформації це юридичні 

особи, які за своїм правовим статусом є розпорядниками публічної 

інформації, а структурний підрозділ або відповідальна особа з питань 

доступу до публічної інформації є спеціально створеною в системі 

управління організаційною одиницею, яка безпосередньо відповідає за 

опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту 

на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за 

оприлюднення інформації, передбаченої законодавством.    

До розпорядників інформації Закон «Про доступ до публічної 

інформації» відносить дві групи суб’єктів: 1) особи, які визнаються 

розпорядниками інформації; 2) суб’єкти господарювання, які прирівнюються 

до розпорядників інформації [172, ст. 13].     

Такий підхід законодавця до класифікації суб’єктів, які є учасниками 

правовідносин щодо доступу до публічної інформації, дозволяє встановити 

основні ознаки, що притаманні розпоряднику інформації.  

По-перше, розпорядником інформації завжди є юридична особа, що 

визнається суб’єктом владних повноважень. Сам термін «суб’єкт владних 

повноважень» є доволі дискусійним в юридичній науці. Наприклад, ст. 3 

КАСУ закріплює, що суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, 

орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший 

суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на 

підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, 

або наданні адміністративних послуг [56]. Тобто звертається увага, що 

суб’єктом владних повноважень може бути не тільки орган, а і його посадова 

чи службова особа. Якщо ж звернутися до Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 
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практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» [191], то помітимо що у пункті 2.1 Постанови 

зазначається, що поняття «суб’єкт владних повноважень», яке дається у 

Законі «Про доступ до публічної інформації», не охоплює собою посадових 

осіб і службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, 

оскільки за своїм статусом та колом повноважень вони не підпадають під 

розуміння органу державної влади та інших суб’єктів.  

Це лише один із прикладів, коли законодавець наділяє різним змістом 

один і той самий термін. Суб’єкту правозастосовної діяльності, в тому числі 

суддям адміністративного суду, це доводиться враховувати при вирішенні 

конкретних справ.   

Таким чином, можна зробити висновок, що розпорядником інформації 

є юридичні особи, які чинним законодавством визнаються суб’єктами 

владних повноважень, а саме, органи державної влади, інші державні органи, 

органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки 

Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно 

до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання. У зв’язку з 

цим, не є розпорядниками інформації народні депутати України, депутати 

місцевих рад та Верховної Ради АРК, голови районних, обласних рад, 

сільський, селищний, міський голова, судді, прокурори, державні виконавці, 

тощо. Проблемним бачиться вирішення питання про те, чи є розпорядником 

інформації Президент України. Конституція України закріплює, що 

Президент є главою держави і виступає від її імені. Він обирається 

громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Тобто 

Президент не є юридичної особою. В той же час, при Президентові України 

функціонує на постійній основі допоміжний орган – Адміністрація 

Президента України, яка визнається чинним законодавством юридичною 

особою. Переконані, що відсутність Закону «Про Президента України» 

негативно позначається на ефективності системи стримувань та противаг у 
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механізмі розподілу повноважень між гілками державної влади. Положень 

Конституції України недостатньо, щоб встановити правовий статус посади 

Президента в Україні. Таким чином, вважаємо, що Президент України не є 

розпорядником публічної інформації, адже не відповідає вимогам п. 1 ч. 1 ст. 

13 Закону «Про доступ до публічної інформації». В той же час, Адміністрація 

Президента України відповідає вимогам п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону «Про доступ 

до публічної інформації», а тому є розпорядником публічної інформації. 

Отже запитувач інформації, якого цікавить публічна інформація, що виникає 

в ході діяльності Президента України та Адміністрації Президента України 

може звернутися за отриманням відповідної інформації тільки до 

Адміністрації Президента України.    

Схожі суперечності щодо виконання вимог Закону «Про доступ до 

публічної інформації» свого часу виникли і стосовно Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, адже згідно з положеннями Закону 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» він є 

посадовою особою, яка здійснює парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини та громадянина [200]. На 

Уповноваженого Верховної Ради України покладався такий об’єм 

повноважень, які самостійно особа виконати не змогла б. Саме тому в ст. 10 

Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

закріплювалось, що для забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної 

Ради України утворюється секретаріат, який є юридичною особою, має свій 

рахунок у банку та печатку встановленого зразка. Разом з тим, на практиці 

все рівно виникало непорозуміння щодо виконання вимог Закону «Про 

доступ до публічної інформації». Запитувачі інформації вважали, що саме 

Уповноважений Верховної Ради України є розпорядником публічної 

інформації і саме від нього (а не від секретаріату) вимагали відповіді на 

запит. Крапку в цьому протистоянні поставив Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
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[172], на підставі якого були внесені зміни в Закон «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини». Так з’явилися частини 3 і 4 ст. 14, в 

яких закріплювалося, що: 1) Уповноважений Верховної Ради України 

здійснює парламентський контроль за дотриманням права на доступ до 

публічної інформації (тобто визнається суб’єктом контролю за дотриманням 

прав особи в сфері доступу до публічної інформації); 2) секретаріат 

Верховної Ради України за його дорученням забезпечує оприлюднення та 

надання інформації за запитами, адресованими Уповноваженому з прав 

людини, відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації».   

По-друге, розпорядником інформації завжди є юридична особа, що 

фінансується з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної 

Республіки Крим, але тільки у тій частині інформації, яка стосується 

використання бюджетних коштів. Наприклад, в Постанові Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» зазначається, що комунальне унітарне 

підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування 

в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної 

власності і входить до сфери його управління. На підставі цього робиться 

висновок, що інформація про використання коштів, розподіл доходів від 

надання послуг (продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, 

використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, 

імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які 

отримали ці кошти або майно, є суспільно необхідною, а комунальні 

підприємства є її розпорядниками [191].  

По-третє, розпорядником інформації завжди є юридична особа, що 

виконує делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із 

законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних 

або інших державних послуг, але тільки у тій частині інформації, яка 

пов’язана з виконанням її обов’язків. Наприклад, до таких розпорядників 
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інформації відносяться державні та комунальні заклади охорони здоров’я, 

головним призначенням яких є медичне обслуговування населення. 

Інформація щодо його здійснення, є публічною, оскільки становить 

суспільний інтерес.   

По-четверте, розпорядником інформації завжди є суб’єкт 

господарювання, який займає домінуюче становище на ринку або наділений 

спеціальними чи виключними правами, або є природною монополією, але 

тільки у тій частині інформації, яка стосується умов постачання товарів, 

послуг та цін на них. Такі природні монополії існують у сфері: 

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; транспортування  

природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і 

нафтового газу трубопроводами; зберігання природного газу в обсягах, що 

перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення 

підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними 

умовами); управління повітряним рухом і ін. [193, ст. 5]. Наприклад, у 

Зведеному переліку суб’єктів природних монополій, який складається 

Антимонопольним комітетом України, станом на 31 грудня 2018 року було 

зафіксовано 246 найменувань суб’єктів господарювання, які є в Україні 

суб’єктами природних монополій [50].  

До суб’єктів, які прирівнюються до розпорядників інформації, Закон 

«Про доступ до публічної інформації» відносить суб’єктів господарювання, 

які володіють: 1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість 

харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, 

катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися 

або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 4) іншою 

інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 

інформацією). Якщо перші три групи переліченої інформації не викликають 

сумнівів, адже вони мають більш-менш чітке змістовне наповнення, то 

четверта група інформації, до якої суб’єкти господарювання повинні 

забезпечити доступ, характеризується змістовною невизначеністю. При 
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цьому використовується оціночне поняття «суспільний інтерес», яке 

ускладнює як розуміння такого виду інформації, так і застосування норм 

закону в реальному житті. Навіть ст. 29 Закону «Про інформацію», яка 

присвячена розкриттю змісту інформації, що становить суспільний інтерес, 

не дає повного уявлення про таку інформацію, а тому на практиці (і особливо 

в діяльності суддів адміністративного суду) буде мати місце тлумачення 

норм закону на власний розсуд та не завжди обґрунтований судовий розсуд. 

Закон «Про інформацію» закріплює, що предметом суспільного інтересу 

вважається інформація, яка: 1) свідчить про загрозу державному 

суверенітету, територіальній цілісності України; 2) забезпечує реалізацію 

конституційних прав, свобод і обов’язків; 3) свідчить про можливість 

порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі 

екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або 

юридичних осіб тощо [184, ст. 29]. У кожної людини (не є виключенням у 

цьому сенсі і юристи-практики) свої уявлення про «можливість порушення» 

інформацією прав людини, а тому нас чекають суперечливі судові рішення, 

які пізніше дозволять узагальнити судову практику з питань доступу до 

публічної інформації. Певні шляхи вирішення окресленої проблеми 

пропонуються у Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України 

від 29 вересня 2016 року №10 «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» [191]. При цьому, у Постанові, по-перше, підкреслюється, що 

перелік видів інформації, яка становить суспільний інтерес та фіксується в 

частині 2 ст. 29 Закону «Про інформацію» не є вичерпним, по-друге, 

зазначається, що національне законодавство не надає вичерпного визначення 

поняття «інформація, що становить суспільний інтерес», по-третє, 

акцентується увага на тому, що суди виправдано вимушені визначати, з 

врахуванням індивідуальних обставин справи і у кожному конкретному 

випадку, чи є та або інша інформація суспільно необхідною.  
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Тобто, в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України 

не даються чіткі відповіді на всі питання, що виникають у суддів 

адміністративного суду під час розгляду справ щодо оскарження рішень дій 

чи бездіяльності розпорядників інформації. В цій Постанові лише 

пропонуються певні критерії, які можуть допомогти судді визначитись з тим, 

чи є конкретна інформація у конкретній справі суспільно необхідною. Слід 

визнати, що це доволі розгорнутий перелік критеріїв, який допомагає 

зорієнтуватися судді при вирішення справи. До таких критеріїв відносяться 

наступні. 

1. Інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її 

поширення сприяє:  

- посиленню контролю за діяльністю органів публічного 

адміністрування та їх посадових осіб з боку громадянського суспільства: а)  

сприяє з’ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які 

приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова 

чи посадова особа; б) сприяє посиленню підзвітності і підконтрольності 

влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості 

процесу підготовки і прийняття владних рішень; в) сприяє дієвому контролю 

за надходженням та витрачанням публічних коштів, розпорядженням 

державним або комунальним майном, розподіленням соціальних благ; г) 

сприяє запобіганню розтраті, привласненню публічних коштів і майна, 

запобіганню незаконному особистому збагаченню публічних службовців; ґ) 

сприяє інформуванню про діяльність органів публічної влади (державних 

органів, органів місцевого самоврядування), про їхні внутрішні правила, 

організацію роботи тощо; д) сприяє інформуванню про діяльність та 

поведінку публічних осіб, тобто осіб, які обіймають посади публічної служби 

та/або користуються публічними ресурсами, а також, у ширшому значенні, 

осіб, які відіграють певну роль у громадському житті – в політиці, економіці, 

мистецтві, соціальній сфері, спорті чи у будь-якій іншій сфері; е) сприяє 

викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; 
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ж) сприяє виявленню порушень прав людини, зловживання владою, 

корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, 

невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов’язків, 

дискримінації за будь-якою ознакою; 

- захисту конституційних прав людини і громадянина у сфері охорони 

здоров’я, особистої та громадської безпеки, екології, науки та 

господарювання: а) сприяє виявленню шкідливих для людини наслідків 

діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб; б) сприяє 

виявленню ризиків для здоров’я людей, для громадської безпеки і порядку, 

запобігання їм та їх наслідкам; в) сприяє захисту навколишнього середовища, 

виявленню завданої або можливої шкоди екології, обізнаності суспільства 

про дійсний стан довкілля та чинники, які на нього впливають; г) сприяє 

інноваціям, науковим дослідженням; ґ) сприяє економічному розвитку, 

підприємницькій діяльності, інвестиціям;  

- підвищенню довіри між громадськістю та органами публічного 

адміністрування, а також вирішенню питань, які є вкрай дискусійними у 

суспільстві: а) сприяє дискусії з питань, що хвилюють суспільство чи його 

частину, необхідності роз’яснення питань, які важливі для актуальної 

суспільної дискусії; б) сприяє виявленню фактів введення громадськості в 

оману. 

2. Іноді інформація може визнаватись судами суспільно необхідною в 

залежності від статусу особи запитувача (наприклад, запит зроблено 

журналістом чи представником громадської організації) або від кількості 

осіб, яких стосується запитувана інформація (наприклад, інформація 

торкається інтересів членів територіальної громади).  

3. Іноді інформація може визнаватись судами суспільно необхідною в 

залежності від статусу особи, стосовно якої було зроблено запит 

(наприклад, публічний діяч, особа, яка претендує на зайняття публічної 

посади). При цьому зазначається, що «чим вищою є посада публічної служби, 
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яку займає особа або на яку претендує особа, тим меншою є можливість 

обмеження доступу до інформації про неї» [191];  

4.  Іноді інформація може визнаватись судами суспільно необхідною в 

залежності від наявності у суспільстві дискусії з окресленого питання 

(наприклад, така дискусія може йди у засобах масової інформації, парламенті 

чи у місцевих радах); 

5. Іноді інформація може визнаватись судами суспільно необхідною, 

якщо пройшло достатньо часу з моменту її утворення, що мінімізує 

шкідливі наслідки її розголошення.    

6. Іноді інформація може визнаватись судами суспільно необхідною та 

такою, що підлягає розголошенню, якщо відсутня взагалі або існує 

мінімальна ймовірність завдання шкоди державі, суспільству чи окремій 

особі.    

7. Іноді інформація, яка стосується особистого життя особи чи її 

персональних даних, може визнаватись судами суспільно необхідною, якщо є 

серйозні доводи на користь суспільного інтересу в розголошенні, які 

переважають можливу шкоду інтересам захисту права на невтручання в 

особисте життя та на захист персональних даних.   

Як бачимо, перелік критеріїв щодо визнання інформації в якості 

суспільно необхідної є таким, що дає можливість суддям адміністративного 

суду використовувати у повному обсязі, так званий, «судовий розсуд» в 

залежності від особливостей конкретної справи. Разом тим, окрім загальних 

критеріїв визнання інформації в якості суспільно необхідної, в Постанові 

Пленуму Вищого адміністративного суду України рекомендується суддям 

використовувати практику Європейського суду [191, пункт 8.3]: 1) справа 

«Гужа проти Молдови» (Guja v. Moldova), заява № 14277/04, рішення від 12 

лютого 2012 року [219]; 2) справа «Хайніш проти Німеччини» (Heinisch v. 

Germany), заява № 28274/08, рішення від 21 липня 2011 року [228]; 3) справа 

«Кудєшкіна проти Росії» (Kudeshkina v. Russia), заява № 29492/05, рішення 

від 26 лютого 2009 року [220]; 4) справа «Угорський союз громадянських 
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прав проти Угорщини» (Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary), заява 

№ 37374/05, рішення від 14 квітня 2009 року [225]; 5) справа «Österreichische 

Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung v. Austria», заява 

№ 39534/07, рішення від 28 листопада 2013 року [218, с. 78]; 6) справа 

«Столл проти Швейцарії» (Stoll v. Switzerland, заява № 69698/01, рішення від 

10 грудня 2007 року [223, с. 116]; 7) справа «Фресоз та Руар проти Франції» 

(Fressoz and Roire v. France), заява № 29183/95, рішення від 21 січня 1999 

року [227]; 8) справа «Романенко та інші проти Росії» (Romanenko v. Russia), 

заява № 11751/03, рішення від 8 жовтня 2009 року [221, с. 164]; 9) справа 

«Флакс проти Молдови» (Flux v. Moldova (№ 7), № 25367/05, рішення від 

24 листопада 2009 року [226]; 10) справа «Тонсберґс Блад АС проти 

Норвегії» (Tonsbergs Blad AS v. Norway), № 510/04, рішення від 1 березня 

2007 року [224, с. 179]; 11) справа «Санді Таймс проти Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії» (Sunday Times v. United 

Kingdom), № 6538/74, рішення від 26 квітня 1979 року [222]; 12) справа 

«Азеведо проти Португалії» (Azevedo v. Portugal), № 20620/04, рішення від 

27 березня 2008 року. 

Практика Європейського суду є важливою для визначення наявності 

суспільного інтересу до певної категорії інформації. Наприклад, досвід 

Європейського суду можна використовувати для встановлення суспільного 

інтересу: в  інформації про втручання представника влади в кримінальне 

розслідування; в  інформації про погані умови догляду за пацієнтами; в  

інформації про тиск на суддів; у змісті подання депутата до Конституційного 

Суду щодо конституційності закону; в інформації про дозволи на відчуження 

земельних ділянок; в інформації про дипломатичні переговори з актуального 

питання та позицію уряду; в інформації про оплату праці керівника великої 

приватної компанії; в інформації про використання природних ресурсів; в 

інформації про будівництво житла для депутатів за державний кошт; в 

інформації щодо вузького, спеціалізованого питання історії; в інформації 
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щодо можливого порушення норм публічними особами в приватній сфері; в 

інформації щодо небезпеки для здоров’я тощо [191, пункт 8.3].  

До запитувача інформації, як суб’єкта суспільних відносин у сфері 

поступу до публічної інформації, Закон «Про доступ до публічної 

інформації» відносить фізичних, юридичних осіб, об’єднання громадян без 

статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень [172, ст. 12]. 

На відміну від розпорядника інформації Закон «Про доступ до публічної 

інформації» не містить ніяких додаткових вимог стосовно запитувача 

публічної інформації. Тому в даному випадку слід керуватися загальними 

нормами, що регламентують правовий статус фізичної, юридичної особи чи 

об’єднання громадян без статусу юридичної особи.  

Наприклад, ст. 24 ЦК України визначає фізичну особу як людину, яка є 

учасником цивільних відносин. За аналогією можна визначити фізичну особу 

як людину, яка є учасником публічно-правових відносин. Разом з тим, аналіз 

чинного законодавства, яке за змістом відноситься до сфери публічного 

права, дає можливість конкретизувати фізичну особу як запитувача публічної 

інформації. В першу чергу мова йде про громадян України. Згідно з Законом 

«Про громадянство України» громадянин України це особа, яка набула 

громадянство України в порядку, передбаченому законами України та 

міжнародними договорами України [168, ст. 1]. До фізичних осіб відносяться 

також іноземці та особи без громадянства. Згідно з Законом «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» іноземець це особа, яка не 

перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої 

держави або держав, а особа без громадянства це особа, яку жодна держава 

відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином [190, ст. 1]. 

Особливу групу серед фізичних осіб складають внутрішньо переміщені 

особи. Згідно з Законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, 

іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на 

законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 
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змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з 

метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [175, ст. 1]. 

Серед фізичних осіб обов’язково слід виділяти ще три групи суб’єктів, які 

мають свій специфічний статус в Україні. Це біженці, особи, які потребують 

додаткового захисту, та особи, які потребують тимчасового захисту. В Законі 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» 

дається визначення таким особам [150, ст. 1]. Біженець це особа, яка не є 

громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, 

громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або 

політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської 

належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає 

користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи 

громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого 

попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до 

неї внаслідок зазначених побоювань. Особа, яка потребує додаткового 

захисту, це особа, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус 

біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та Закону 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту», але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в 

Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи 

свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї 

смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання 

або загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або 

внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав 

людини і не може чи не бажає повернутися до такої країни внаслідок 

зазначених побоювань. Особа, яка потребує тимчасового захисту, це 
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іноземець чи особа без громадянства, які масово вимушені шукати захисту в 

Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської 

війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або 

інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на 

всій території країни походження.  

Отже закінчуючи аналіз чинного законодавства можна констатувати, 

що запитувачем інформації, по-перше, є людина, яка є учасником публічно-

правових відносин; по-друге, серед фізичних осіб можна виділити окремі 

групи, які характеризуються особливостями правового статусу в публічно-

правовій сфері, а саме, громадян України, іноземців, осіб без громадянства, 

внутрішньо переселених осіб, біженців, осіб, які потребують додаткового 

захисту, та осіб, які потребують тимчасового захисту. 

Згідно ст. 80 ЦК України юридична особа це організація, яка створена і 

зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку. Такий 

порядок регламентується Законом «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [169].  

Закон «Про доступ до публічної інформації» використовує поняття 

«об’єднання громадян», яке є розповсюдженим і в Конституції України 

(частини 4 і 5 ст. 36). Разом з тим національне законодавство з цього питання 

залишається розпорошеним. Справа в тому, що до 2012 року в Україні діяв 

Закон «Про об’єднання громадян» [187], який закріплював, що об’єднання 

громадян це добровільне громадське формування, створене на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Основними 

ж видами таких об’єднань були політичні партії та громадські організації. 

Сьогодні в Україні чинним є інший нормативно-правовий акт, який 

регламентує особливості функціонування громадських об’єднань. Закон 

«Про громадські об’єднання» закріплює, що громадське об’єднання це 

добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 
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інтересів [167, ст. 1]. При цьому зазначається, що громадське об’єднання за 

організаційно-правовою формою буває двох видів – громадська організація і 

громадська спілка. До того ж громадське об’єднання може здійснювати 

діяльність як зі статусом юридичної особи, так і без такого статусу. 

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є одержання прибутку (наприклад, 

політичні партії, релігійні організації і ін.). У зв’язку з тим, що вони 

визнаються чинним законодавством юридичними особами, вони не 

відносяться до об’єднань громадян без статусу  юридичної особи.  

За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні 

висновки. 

По-перше, положення Закону «Про доступ до публічної інформації», 

які дають перелік розпорядників публічної інформації, на жаль, мають 

суттєві складнощі під час реалізації, адже процес виявлення таких суб’єктів 

іноді має творчий характер та супроводжується тлумаченням норм великої 

кількості нормативно-правових актів, які закріплюють статус органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів.    

По-друге, Закон «Про доступ до публічної інформації» серед суб’єктів, 

які вправі розпоряджатися публічною інформацією, виділяє дві групи: 1) 

особи, які законом визнаються розпорядниками інформації; 2) суб’єкти 

господарювання, які законом прирівнюються до розпорядників інформації. 

По-третє, до розпорядників інформації слід відносити виключно 

юридичних осіб, які: 1) визнаються суб’єктами владних повноважень; 2) 

фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної 

Республіки Крим; 3) виконують делеговані повноваження суб’єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, 

оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; 4) є суб’єктами 

господарювання та займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або ж є природними монополіями в 

Україні.  
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По-четверте, запитувачем інформації, є: 

- фізичні особи, а саме люди, які є учасниками публічно-правових 

відносин та мають правовий статус громадянина України, іноземця, особи 

без громадянства, внутрішньо переселеної особи, біженця, особи, яка 

потребує додаткового захисту, або ж особи, яка потребує тимчасового 

захисту; 

- організації, які мають статус юридичної особи; 

-  громадські організації і громадські спілки, що не мають статусу 

юридичної особи.  

   

 

2.3 Особливості реалізації права на доступ до публічної інформації 

 

В науковій літературі з конституційного, адміністративного і 

інформаційного права неодноразово аналізувалися питання, присвячені 

змісту та механізмам реалізації права на інформацію, свободі слова та 

особливостям її реалізації в СМІ, інформаційній безпеці та правовим засобам 

її забезпечення, принципам гласності і прозорості, а також особливостям їх 

прояву у діяльності органів публічного управління. Разом з тим, у зазначених 

працях лише іноді та фрагментарно висвітлені питання, які присвячені 

розкриттю змісту та співвідношенню понять «право на інформацію», «право 

на доступ до інформації», «доступ до інформації» та дається характеристика 

процедури реалізації права особи на доступ до публічної інформації. У тих 

же роботах, які безпосередньо присвячені доступу до інформації, більше 

акцентується увага на проблемах правового регулювання процедури щодо 

реалізації доступу до інформації і в меншій мірі на теоретичних засадах 

цього правового явища. Тому погоджуємося з О. В. Нестеренко в том, що 

будь-яке дослідження повинно починатися з вивчення його правової 

природи, адже вирішення проблем доступу до інформації є можливим за 

умови, що в розробку практичних рекомендацій буде покладено теоретико-
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методологічні дослідження [105, с. 4-5].  

З прийняттям у січні 2011 року Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [172], акцент у дослідженнях доступу до інформації 

змінився. Чомусь термін «доступ до інформації» почав асоціюватись в 

науковій літературі виключно з процедурою доступу до публічної 

інформації, яка передбачена вищеназваним Законом. Насправді ж доступ до 

інформації регламентується і іншими нормативно-правовими актами. 

Наприклад, частково процедура доступу до службової інформації 

регламентується Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію [181]. Процедура 

доступу до управлінської інформації, яка використовується в органах 

державної виконавчої влади, регламентується Типовою інструкцією з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну, Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, 

інших центральних та місцевих органах виконавчої влади і Регламентом 

організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі [40]. 

Доступ до банківської таємниці регламентується Правилами зберігання, 

захисту, використання та розкриття банківської таємниці [180], а доступ до 

державної таємниці – Законом «Про державну таємницю» [170]. Отже доступ 

до інформації може набувати різних форм прояву, а доступність до 

інформації є одним з головних принципів сучасного інформаційного 

суспільства.  

В суспільстві існують різні види інформації, кожна з яких має свій 

режим збирання, зберігання, використання, поширення та доступу. 

Пояснюється це тим, що інформація може бути не тільки корисною для 

розвитку суспільства в адміністративно-політичній, соціально-культурній та 

економічній сферах, для розбудови інформаційної держави, а й нести 

небезпеку для держави, громади та окремої людини. Наприклад, національне 
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законодавство, на що вже зверталась увага в попередньому підрозділі роботи, 

в залежності від змісту виділяє такі види інформації: про фізичну особу; 

довідково-енциклопедичного характеру; про стан довкілля (екологічна 

інформація); про товар (роботу, послугу); науково-технічну; податкову; 

правову; статистичну; соціологічну тощо. Кожна з вище перелічених видів 

інформації має свої специфічні правові режими збирання, зберігання, 

використання та поширення. Разом з тим, лише певна категорія інформації 

має обмежений доступ та потребує дотримання спеціального режиму 

допуску та доступу до неї. Так Закон України «Про інформацію» закріплює, 

що право на інформацію може бути обмежене з наступних причин: 1) в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку; 2) з метою запобігання заворушенням чи злочинам; 3) для охорони 

здоров’я населення; 4) для захисту репутації або прав інших людей; 5) для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно; 6) для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [184, ст. 6].  

При цьому національне законодавство робить виключення із 

загального правила обмеження доступу до інформації. Так ст. 28 Закону 

«Про інформацію» зазначає, що інформація з обмеженим доступом може 

бути поширена, якщо вона, по-перше, є суспільно необхідною, тобто є 

предметом суспільного інтересу, і, по-друге, право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Отже існує тонка 

межа між інформацією з обмеженим доступом та суспільно необхідною 

інформацією, яка підпадає під ознаки інформації з обмеженим доступом, але 

її розповсюдження для дотримання і захисту прав громадськості превалює 

над потенційною шкодою від поширення такої інформації.  

Все вище сказане актуалізує необхідність детального дослідження 

особливостей реалізації права на доступ до публічної інформації. Таке 

дослідження повинне охоплювати собою: 

- аналіз поняття «право на інформацію» та його кореляцію з 

поняттями і вимогами, що містяться в Законі «Про доступ до публічної 
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інформації»; 

- розкриття змісту поняття «доступ до інформації» як категорії 

юридичної науки та чинного законодавства з врахуванням специфіки 

суспільних відносин, що охоплюються регулюванням Закону «Про доступ до 

публічної інформації»;  

- визначення змісту поняття «право на доступ до публічної 

інформації» у контексті вимог Закону «Про доступ до публічної інформації»; 

- характеристику процедури реалізації права особи на доступ до 

публічної інформації, яка передбачена Законом «Про доступ до публічної 

інформації».  

Термін «право на інформацію» має широке використання в 

національному законодавстві, попри його відсутності в Конституції України.         

Наприклад, Л. В. Кузенко, характеризуючи систему конституційних 

прав, заявляє, що право на інформацію становить самостійне, основне право 

людини та громадянина, тісно пов’язане з іншими конституційними правами 

й обов’язками і має базовий, початковий характер для їхньої реалізації, 

виступаючи одночасно і гарантуючим фактором їхнього реального втілення в 

життя [69, с. 84]. Разом з тим, Конституція України в ст. 34 не вживає 

терміну «право на інформацію», а використовує поняття «свобода думки», 

«свобода слова», «вільне вираження своїх поглядів і переконань», «право 

вільно збирати інформацію», «право вільно зберігати інформацію», «право 

вільно використовувати і поширювати інформацію» тощо. Тобто, Л. В. 

Кузенко, по-перше, об’єднує всі вище перелічені права і свободи в 

інформаційній сфері одним терміном «право на інформацію», по-друге, на 

теоретичному рівні пропонує визначати «право на інформацію» як 

самостійне і основне конституційне право людини і громадянина.    

Ю. В. Дика, яка займається проблематикою адміністративно-правових 

обмежень прав громадян в екологічній сфері, теж стверджує, що право на 

екологічну інформацію закріплено в Основному законі України – 

Конституції України [41, с. 10]. Якщо ж звернутися до положень ст. 50 

 



164 
 
Конституції України, яка закріплює інформаційні права громадян в 

екологічній сфері, то в тексті статті ми не знайдемо термін «право на 

екологічну інформацію». В цій статті використовуються інші терміни – 

«право вільного доступу до інформації про стан довкілля», «право вільного 

доступу до інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту», 

«право на поширення інформації». Тобто Ю. В. Дика теж об’єднує всі 

інформаційні права громадян в екологічній сфері одним терміном «право на 

екологічну інформацію».  

Існують і інші нормативно правові акти, які регулюють інформаційні 

відносини в Україні, але не використовують в своїх положеннях термін 

«право на інформацію». Т. В. Грушкевич, наприклад, стверджує, що Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» в ст. 9 

закріплює «право громадян на інформацію про стан навколишнього 

природного середовища і його вплив на здоров’я населення» [35, с. 119]. 

Якщо ж уважно проаналізувати положення зазначеного нормативно-

правового акту, то помітимо, що в ньому використовуються інші терміни – 

«право на вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного 

середовища (екологічна інформація)» та «право на вільне отримання, 

використання, поширення та зберігання такої інформації» [188].     

Наведені вище приклади ні в якому разі не можна розглядати як 

неузгодженість між термінологією, яка використовується науковцями щодо 

визначення прав в інформаційній сфері, та термінологією, яка закріплена в 

Конституції і інших нормативно-правових актах України, адже національне 

законодавство доволі часто оперує терміном «право на інформацію». Так, 

Цивільний кодекс України та Закон «Про інформацію» не тільки 

використовують даний термін, а й розкривають його зміст.   

Ст. 302 ЦК України, яка називається «право на інформацію» [241], 

закріплює, що фізична особа має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію. По-суті, ЦК України дублює 

положення ст. 34 Конституції України і називає чотири основні форми 
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поводження з інформацією, а саме, збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати.  

В ч. 1 ст. 5 Закону «Про інформацію» закріплюється, що кожен має 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.  

Існування положень ст. 5 Закону «Про інформацію», якраз, і дали 

привід багатьом науковцям всі інформаційні права, закріплені в нормативно-

правових актах, об’єднувати одним терміном «право на інформацію». 

Наприклад,  Т. В. Грушкевич зазначає, що поняттям «право громадян на 

екологічну інформацію» охоплюються, по-перше, право на вільний доступ до 

інформації про стан навколишнього природного середовища та вільне 

отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за 

винятком обмежень, встановлених законодавством України, по-друге, право 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати її усно, письмово 

або в інший спосіб – на свій вибір, по-третє, право одержувати таку 

інформацію в установленому порядку шляхом звернення з інформаційним 

запитом до уповноважених на це органів державної влади і місцевого 

самоврядування, по-четверте, оскаржувати в адміністративному та судовому 

порядку порушення реалізації права на інформацію про стан довкілля [35, с. 

121].  

Разом з тим, аналіз та порівняльна характеристика положень 

Конституції України, ст. 302 ЦК України та ч. 1 ст. 5 Закону «Про 

інформацію» дає можливість зробити наступні висновки. 

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що Конституція України та 

ЦК України перераховують всього чотири форми поводження з інформацією 

(збирання, зберігання, використання, поширення), а Закон «Про інформацію» 

п’ять (одержання, використання, поширення, зберігання, захист). При цьому, 

Конституція України та ЦК України використовують термін «збирання», тоді 

як Закон «Про інформацію» – термін «одержання». Також зміст ст. 5 Закону 
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«Про інформацію» дає можливість до змісту «права на інформацію» віднести 

«захист інформації».  

По-друге, «доступ до інформації», як один із способів поводження з 

інформацією, відсутній в Конституції України, ЦК України та  Законі «Про 

інформацію». Тому є необхідність уточнення змісту поняття «право на 

інформацію» та визначення його співвідношення з поняттям «доступ до 

інформації». Наприклад, А. І. Марущак в своїх працях підкреслює, що 

конституційне право на інформацію не слід ототожнювати з поняттям 

«доступ до інформації», який є складовою суб’єктивного права на 

інформацію і передбачає реалізацію можливості отримання (одержання) 

інформації [86, с. 35-41; 87, с. 67-72; 85, с. 61-63].  

На цю проблему звернула увагу і О. О. Кукшинова. Вона зазначає, що 

при дослідженні правових проблем, пов’язаних з доступом до інформації, 

варто звернути увагу на неоднозначність змісту понять «право на 

інформацію» і «право на доступ до інформації». О. О. Кукшинова констатує, 

що в науковій літературі загальним є підхід, коли зміст поняття «право на 

інформацію» розкривається через правомочності, перераховані в Конституції 

України, а саме, збирання, зберігання, використання і поширення інформації. 

В той же час, продовжує О. О. Кукшинова, питання про зміст поняття «право 

на доступ до інформації» дотепер не одержав однозначного тлумачення ні в 

наукових працях, ані в нормативно-правових актах [73, с. 49]. І дійсно, 

положення Закону «Про доступ до публічної інформації» закріплюють все 

що завгодно (поняття «публічна інформація», гарантії і принципи 

забезпечення права на доступ до публічної інформації, порядок доступу до 

такої інформації і суб’єктів реалізації права на доступ до публічної 

інформації, тощо), окрім поняття «право на доступ до інформації».  

Отже «право на інформацію», згідно Закону «Про інформацію», це 

можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів.  
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Будь-яке суб’єктивне право є мірою можливої поведінки особи. Не є 

виключенням з цього правила і право на інформацію. Тому Закон «Про 

інформацію» вірно акцентує увагу на те, що право на інформацію є  

можливістю вільного одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації… . Разом з тим, будь-яке суб’єктивне право завжди 

можна деталізувати, виділяючи в його змісті окремі види прав. Саме це і 

було зроблено в Конституції України, ЦК України та Законі «Про 

інформацію».   

Погоджуємося і підтримуємо визначення поняття «право на 

інформацію», що було запропоноване в ст. 5 Закону «Про інформацію», у тій 

частині, де зазначається, що одна із форм (способів) поводження з 

інформацією є «одержання», а не «збирання», як це пропонує Конституція і 

ЦК України. В той же час і запропонований Конституцією термін «збирання» 

має сфери використання, де термін «одержання» філологічно 

використовувати недоречно.   

Одержувати інформацію означає, що суб’єкт отримує інформацію від 

іншої особи на підставах та за правилами, що передбачені чинним 

законодавством. Тоді як, термін «збирати інформацію» свідчить, по-перше, 

про те, що суб’єкт збирає до купи інформацію, що його цікавить і 

необов’язково отримує її від іншої особи за передбаченими чинним 

законодавством правилами. Наприклад, публічна інформація у формі 

відкритих даних може бути «зібрана» особою, адже доступ до неї відкритий і 

зібрати таку інформацію не складає ніяких складнощів. Разом з тим, особа, 

яка за запитом отримала від розпорядника інформації публічну інформацію, 

не «зібрала» її, а «одержала» від уповноваженого суб’єкта.  

Тобто основний критерій розмежування понять «одержання 

інформації» та «збирання інформації», на нашу думку, полягає у тому, що 

при «одержанні» інформації активні дії вимагаються як від запитувача 

інформації (подання запиту), так і від розпорядника інформації (витребувана 

інформація у встановлені строки надається суб’єктом владних повноважень), 
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а при «збиранні інформації» активні дії щодо отримання інформації 

здійснюються лише з боку особи, яка хоче отримати таку інформацію.  

Таким чином філологічні тонкощі української мови взагалі заводять у 

тупик, адже доступ до публічної інформації в такому разі може бути 

забезпечений як шляхом «одержання інформації», якщо мова йде про 

відповідь на запит, так і шляхом «збирання інформації», якщо мова йде про 

отримання публічної інформації у формі відкритих даних.  

Вважаємо, що об’єднуючим для понять «одержання інформації» і 

«збирання інформації» є термін «отримання інформації». Тобто отримання 

інформації може набувати свого прояву як у вигляді одержання інформації, 

так і у вигляді збирання інформації. Саме тому переконані, що і положення 

Конституції, і положення Закону «Про інформацію» потребують змін, тобто 

замість слів «збирання» і «одержання» у вище зазначених нормативно-

правових актах слід закріпити поняття «отримання інформації». 

Дискусійним бачиться і намагання Закону «Про інформацію» включити 

до змісту поняття «право на інформацію» таку його складову як захист 

інформації. Право на захист це самостійна категорія юридичної науки, яка 

охоплює собою всі можливі правові засоби, які спрямовані на захист прав і 

свобод людини і громадянина, в тому числі і інформаційній сфері. Тому 

вважаємо, що Конституція України та ЦК України, які розкривають зміст 

поняття «право на інформацію», більш виважено і обґрунтовано підійшли до 

вирішення цього питання та не закріпили «захист інформації» серед 

елементів змісту поняття «право на інформацію». 

В результаті проведеного аналізу виникає питання: «Яким чином 

співвідноситься поняття «доступ до інформації» з такими поняттями як 

«отримання інформації», «збирання інформації» і «одержання інформації»?                     

На це питання частково дає відповідь Є. П. Тептюк. Вчений зазначає, 

що доступ до публічної інформації передбачає, насамперед, обов’язок 

публічно-владних суб’єктів створити належні умови для реалізації 

суб’єктивного права громадян та інших суб’єктів на доступну управлінську 
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інформацію. Ці умови такі: формування і визначення тієї або іншої публічної 

інформації в якості «доступної»; визначення кола суб’єктів, які мають право 

на відповідну публічну інформацію; встановлення порядку взаємодії 

суб’єктів з приводу доступу до публічної інформації в рамках інформаційних 

правовідносин [238, с. 8]. Теорія права наголошує на тому, що будь-якому 

суб’єктивному праву завжди корелює відповідний юридичний обов’язок. В 

нашому випадку відбулося навпаки, – юридичному обов’язку, який існує у 

суб’єктів владних повноважень, корелює відповідне суб’єктивне право, яке 

законодавець визначив як «право на доступ до публічної інформації». Це 

важливий висновок, адже якщо на підставі аналізу положень Конституції, ЦК 

України і Закону «Про інформацію» далі продовжувати логічний ряд, то  

виходить, що право на доступ до публічної інформації взагалі не вписується 

у запропоновану цими нормативно-правовими актами систему суб’єктивних 

прав в сфері інформації. Якщо ж підійти до вирішення цієї теоретичної 

проблеми з боку обов’язків суб’єктів владних повноважень в інформаційній 

сфері, то тоді стає зрозумілим чому з’явився нормативно правовий акт, який 

не тільки закріплює обов’язок розпорядників інформації надавати та 

оприлюднювати публічну інформацію, крім випадків, передбачених законом, 

а й передбачив гарантії та порядок реалізації відповідного суб’єктивного 

права фізичними, юридичними особами та об’єднаннями громадян без 

статусу юридичної особи.               

Повертаючись до поняття «доступ до інформації» хочемо зазначити 

наступне. «Доступ до інформації» як категорія юридичної науки та чинного 

законодавства має різні форми прояву, кожна з яких забезпечується 

відповідною правовою процедурою. Порушення ж цієї процедури породжує 

певні юридичні наслідки, найбільш суровими серед яких є застосування 

заходів юридичної відповідальності. Наприклад, національне інформаційне 

законодавство передбачає такі форми доступу до інформації: 1) вільний 

доступ особи до інформації, яка стосується її особисто, крім випадків, 

передбачених законом; 2) доступ до відкритої інформації; 3) доступ до 
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інформації з обмеженим доступом шляхом отримання допуску до державної 

таємниці; 4) доступ до публічної інформації, який забезпечується шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації; 5) доступ до 

публічної інформації, який забезпечується шляхом подання запитів на 

отримання публічної інформації, і ін. Отже категорія «доступ до інформації» 

охоплює собою як доступ до відкритої інформації, різновидом якої є 

публічна інформація, так і доступ до інформації з обмеженим режимом 

доступу, а саме, конфіденційної, таємної і службової інформації.  

Близьким до поняття «доступ до інформації» є поняття «допуск до 

інформації». Наприклад, Закон «Про державну таємницю» оперує двома 

категоріями «допуск до державної таємниці» та «доступ до державної 

таємниці» [170]. Допуск визначається як оформлення права громадянина на 

доступ до секретної інформації (тобто допуск є лише однією із обов’язкових 

передумов доступу до державної таємниці). Доступ же до державної 

таємниці визначається нормативно-правовим актом, по-перше, як надання 

повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з 

конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею, по-друге, як ознайомлення з конкретною секретною 

інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 

цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень. Таким 

чином, доступ до державної таємниці можливий лише при дотриманні двох 

обов’язкових умов: 1) отримання дієздатним громадянином України допуску  

до державної таємниці; 2) допуск повинен бути обумовлений службовою, 

виробничою, науковою чи науково-дослідною діяльністю особи або її 

навчанням. На підставі цього, можна зробити висновок, що «допуск до 

державної таємниці» та «доступ до державної таємниці» не є рівнозначними 

за містом поняттями. Допуск до державної таємниці є лише однією із двох 

обов’язкових умов доступу до державної таємниці. 

Таким чином (і в цьому погоджуємося з Є. П. Тептюк),  право на 

доступ до публічної інформації – це юридично наданий особі та 
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забезпечений відповідними обов’язками публічної влади і інших визначених 

законом суб’єктів спосіб гарантованого отримання публічної інформації, 

необхідної для набуття і реалізації особою свого права на інформацію та 

інших прав, законних інтересів і обов’язків. 

Закон «Про доступ до публічної інформації» закріплює також 

процедуру реалізації права особи на доступ до публічної інформації. Якщо 

звернутися до теорії адміністративного права, то люба правова процедура 

має свою структуру (стадії, етапи, окремі процедурні дії) та займає певне 

місце в системі правових процедур, передбачених чинним законодавством.  

Не будемо поглиблюючись в дискусії щодо співвідношення понять 

«процедура» і «процес», «юридична процедура» і «юридичний процес», адже 

всі концепції юридичної процедури та юридичного процесу в достатній мірі 

представлені в юридичній літературі. Хочемо підкреслити, що при розгляді 

питань, пов’язаних з визначенням адміністративної процедури, будемо 

дотримуватись висновків, які пропонує у своїх працях О. І. Миколенко [97; 

96].  

Процедура реалізації права особи на доступ до публічної інформації 

характеризується ознаками, які притаманні всім процедурам, що існують у 

суспільстві. 

По-перше, процедура – це завжди послідовність дій, які відбуваються 

безпосередньо один за одним чи кількома етапами та структуровані 

доцільними суспільними відносинами. Можлива поведінка особи та належна 

поведінка особи, що встановлюються відповідними правилами поведінки, 

складають зміст любого суспільного відношення. Саме тому про процедуру 

слід говорити як про явище, яке структуроване відповідними суспільними 

відносинами.  

В цьому сенсі будь-яка процедура має свою внутрішню структуру. 

Зазвичай такі елементи називають «стадіями», «етапами» чи окремими 

процедурними діями. Разом з тим, завжди в юридичній літературі точаться 

дискусії щодо критеріїв, за якими слід виділяти в процедурі, наприклад, 
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стадії. Зокрема, О. І. Миколенко пропонує виділяти наступні три критерії.  

Першим і основним критерієм визначення елементів структури 

процедури є наявність задач і цілей, які вирішує і досягає певна група 

процедурних дій. Такі задачі і цілі, на думку О. І. Миколенка, бувають 

оперативні, тактичні та стратегічні. Вся сукупність процедурних послідовних 

дій, які спрямовані на досягнення стратегічних завдань та цілей, є першим і 

основним елементом структури процедури – «провадження». Сукупність 

процедурних послідовних дій, які спрямовані на досягнення тактичних 

завдань та цілей, є другим елементом структури процедури – «стадії». 

Сукупність процедурних послідовних дій, які спрямовані на досягнення 

оперативних завдань та цілей, є третім елементом структури процедури – 

«етапи». А от осередок, з якого по-суті і побудована вся структура 

процедури, є четвертим елементом, який називається «процедурна дія» [96, с. 

76].  

Це цікавий підхід, який можна використати і для характеристики 

внутрішньої структури процедури реалізації права особи на доступ до 

публічної інформації. Стосовно такого елементу як «провадження», одразу ж 

хочемо зазначити, що цей термін є характерним для юридичного процесу, а 

не для юридичної процедури. Наприклад, провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та позовне провадження в рамках 

адміністративного судочинства є видами юридичного процесу. При 

характеристиці ж юридичних процедур, як правило, найбільшим елементом її 

структури виділяють «стадію» і з цим повністю погоджуємось.    

Отже, які оперативні, тактичні чи стратегічні завдання та цілі групи 

процедурних дій можна виділити в процедурі реалізації права особи на 

доступ до публічної інформації? Преамбула Закону «Про доступ до публічної 

інформації» дає можливість визначитися із стратегічною метою, яка 

притаманна всій процедурі реалізації права особи на доступ до публічної 

інформації. Мова йде про «забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 
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інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить 

суспільний інтерес».  

Статті 19 і 20 Закону «Про доступ до публічної інформації» дозволяє 

визначитись з наступними тактичними цілями – ініціювання (порушення) 

особою вирішення питання про доступ до публічної інформації, розгляд 

розпорядником інформації (структурним підрозділом або відповідальною 

особою з питань доступу до публічної інформації) запиту по суті, прийняття 

рішення по запиту та виконання прийнятого рішення.  

До оперативних цілей, яких можуть досягати окремі процедурні дії, 

можна віднести оформлення запиту у відповідності до вимог чинного 

законодавства, підготовка розпорядником інформації відповіді на запит, 

тощо.   

Другим критерієм, який є важливим при визначенні структури 

процедури, на думку О. І. Миколенка, є складання процедурних документів, 

які свідчать про вирішення поставлених завдань та досягнення намічених 

цілей. Цей критерій є важливим і при визначенні стадій процедури реалізації 

права особи на доступ до публічної інформації. Наприклад, не дивлячись на 

те, що запит може бути індивідуальним або колективним, подаватися на 

вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 

телефоном, електронною поштою), він повинен відповідати чітко визначеним 

вимогам, а саме, запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) 

запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер 

засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, 

реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу 

це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. Тобто 

запит є тим процедурним документом, який свідчить про досягнення певних 

тактичних завдань та цілей в межах процедури реалізації права особи на 

доступ до публічної інформації.  

Іншим процедурним документом, який свідчить про досягнення певних 

тактичних завдань та цілей в межах процедури реалізації права особи на 
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доступ до публічної інформації, є відповідь на запит та відмова в задоволенні 

запиту. Наприклад, ч. 4 ст. 22 Закону «Про доступ до публічної інформації» 

закріплює, що у відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути 

зазначено: 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за 

розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану 

підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис. 

Третій критерій, який на думку О. І. Миколенка слід враховувати при 

визначенні структури процедури, є коло учасників та їхній правовий статус. 

Цей критерій теж можна врахувати при характеристиці процедури реалізації 

права особи на доступ до публічної інформації. Наприклад, до отримання 

розпорядником інформації запиту на інформацію, процедурні дії 

здійснюються виключно запитувачем інформації, тоді як з моменту 

отримання запиту процедурні дії починає здійснювати виключно 

розпорядник інформації (структурний підрозділ або відповідальна особа з 

питань доступу до публічної інформації).   

Таким чином, використовуючи всі три критерії щодо визначення 

структури процедури, можна виділити наступні стадії в процедурі реалізації 

права особи на доступ до публічної інформації: 

1) порушення питання про надання доступу до публічної інформації; 

2) розгляд розпорядником інформації (структурним підрозділом або 

відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації) запиту по 

суті та прийняття рішення по запиту; 

3) виконання прийнятого рішення у вигляді: а) надання відповіді на 

запит; б) відмови у задоволенні запиту; в) відстрочки в задоволенні запиту.  

По-друге, процедура – це послідовність дій, яка відбувається за 

існуючими (встановленими) правилами поведінки. Існуючі в суспільстві 

правила поведінки можна розбити на дві групи – соціальні та технічні норми. 

Серед соціальних норм особливу групу займають норми права. В цьому сенсі 

процедуру реалізації права на доступ до публічної інформації можна 

розглядати як вид правових процедур, тобто процедур, які регламентуються 
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нормами права. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

регламентує процедуру реалізації права на доступ до публічної інформації в 

ст.ст. 19 - 22. Чи є таке правове регулювання достатнім? Вважаємо, що «ні». 

Наприклад, Закон «Про доступ до публічної інформації» не дає чіткої 

відповіді на запитання «в якій формі дається відповідь на запит». Це може 

мати певні негативні наслідки в правозастосовній сфері.  

О. І. Миколенко зазначає, що різновидом правової процедури є 

юридична процедура, яка характеризується наступними відмінними 

ознаками: а) якщо учасниками правової процедури можуть бути фізичні і 

юридичні особи, то одним із учасників юридичної процедури завжди є 

суб’єкт публічно владних повноважень (наприклад, за цією ознакою 

процедура складання цивільно-правового договору є правовою, а не 

юридичною процедурою); б) якщо правові процедури спрямовані на 

досягнення будь-якої мети, передбаченої чинним законодавством, то 

юридичні процедури спрямовані на досягнення певного правового результату 

(наприклад, за цією ознакою процедура прийому громадян державними 

службовцями є правовою, а не юридичною процедурою) [97, с. 219]. Якщо 

керуватися запропонованими вище критеріями, то процедура реалізації права 

на доступ до публічної інформації є не просто правовою, а юридичною 

процедурою. Пояснюється це тим, що, по-перше, її учасником завжди є 

суб’єкт публічно владних повноважень чи особа, яка за статусом до нього 

прирівняна. По-друге, процедура реалізації права на доступ до публічної 

інформації спрямована на досягнення певного правового результату у 

вигляді надання чи ненадання на законних підставах публічної інформації 

запитувачу інформації.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Аналіз матеріально-правових та процедурно-правових підстав 

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації дає можливість 
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зробити наступні висновки. 

1. Велика кількість праць, в яких об’єктом дослідження є інформаційні 

відносини, норми права, що їх регулюють, повноваження органів влади в 

інформаційній сфері, на жаль, ігнорують дослідження поняття «інформація» 

як в соціальній, так і правовій площині (Ю. П. Бурило, Д. Ю. Шпенов і ін.).  

2. Аналіз наукової літератури дає підставу стверджувати, що в 

юридичній науці відсутній єдиний підхід щодо визначення поняття 

«інформація». Інформація визначається: 

- за допомогою використання терміну «знання» (О. А. Підопригора, О. 

Д. Святоцький, С. І. Семілєтов і ін.); 

- як результат розумової діяльності людини (В. О. Голубєв, В. А. 

Залізняк, В. С. Цимбалюк); 

- як універсальна субстанція, яка слугує провідником знань та думок 

(В. М. Лопатін); 

- як вираження у будь-якій формі змісту подій, дій та явищ (Ю. О. 

Мосенко); 

- за допомогою використання термінів «відомості» і «дані» (В. 

А. Дозорцев, Б. А. Кормич, В. Г. Лукашевич, О. В. Соснін і ін.). 

Перелічені вище підходи до визначення поняття «інформація» не є 

вичерпними, але вони найбільш яскраво представлені в юридичній 

літературі, а окремі з них мають і серйозне наукове підґрунтя.  

3. Більшість нормативно-правових актів, а саме Закони «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про телекомунікації», 

«Про захист економічної конкуренції» тощо, розкривають зміст поняття 

«інформація» шляхом використання термінів «відомості» і «дані». Слід 

зазначити, що даний підхід підтримується більшістю науковців, що  

займаються проблематикою інформації як явища правової дійсності. Разом з 

тим, в юридичній літературі представлені і протилежні думки, в яких 

критикується використаний чинним законодавством підхід, коли зміст 

поняття «інформація» розкривається через терміни «відомості» і «дані» (В. 
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М. Брижко, В. А. Залізняк, М. А. Корчагін, Ю. О. Мосенко і ін.). 

4. Інформація як феномен є багатогранним явищем, що зумовлює 

наявність чисельних різноманітних визначень цього поняття та суміжних 

понять. Разом з тим, «інформація» як юридична категорія не може та і не 

повинна бути багатогранним явищем, адже великий спектр дефініцій 

негативно впливає на правореалізацію, а, отже, на ефективність правового 

регулювання інформаційних відносин в Україні. 

Для юридичної науки та правозастосовної діяльності важливим є 

трактування інформації з позиції правового регулювання суспільних 

відносин, а тому визначення, які закріплюються в чинному законодавстві, не 

намагаються описати весь спектр розмаїття інформації в навколишньому 

світі, а лише визначити ті її об’єктивні властивості, що мають значення для 

правового регулювання.   

Цим критеріям повністю відповідає запропоноване законодавцем у ст. 

1 Закону «Про інформацію» поняття «інформація», адже воно, по-перше, є 

узагальнюючим поняттям для інших визначень інформації в національному 

законодавстві, по-друге, відображає лише ті об’єктивні властивості 

інформації, які мають значення для правового регулювання.           

5. Важливим для розкриття змісту поняття «інформація» як юридичної 

категорії є визначення її ознак. На жаль, і з цього питання у науковців 

відсутня єдина думка. Кожен науковець виділяє свою сукупність ознак, які на 

його думку, характеризують інформацію як феномен правової дійсності (А. 

А. Антропольський, І. Л. Бачило, А. Б. Венгеров, Н. О. Дементій, В. А. 

Залізняк, А. А. Письменський,  В. Н. Лопатін, С. М. Тарадай і ін.). Це 

пояснює, чому законодавець в ст. 1 Закону «Про інформацію» визначаючи 

поняття «інформація», обмежився лише виділенням двох основних її ознак: 

1) інформацією є відомості та/або дані, тобто систематизована інформація у 

вигляді відомостей чи даних, що робить її придатною до передачі; 2) 

інформацією можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені 

в електронному вигляді відомості чи дані. Тобто інформація, як явище 
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правової дійсності, організована в такій формі та документована або 

передана таким чином, що може бути сприйнята іншою особою.  

Саме тому, запропоноване в ст. 1 Закону «Про інформацію» 

визначаючи поняття «інформація» не викликає з нашого боку ніяких 

нарікань та є таким, що найбільш оптимально відображає властивості 

інформації у сфері права.   

6.  В спеціальній літературі представлені чисельні класифікації, які 

допомагають розкрити багатоаспектність поняття «інформація», але місце 

публічної інформації у цих класифікаціях чітко не визначене. Законодавець 

виділяючи такий вид інформації як публічна інформація, не дає відповіді на 

те, яка інформація є антиподом публічної інформації. Можна лише 

припустити, що мова йде про «непублічну» або «приватну інформацію».  

Стаття 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» дозволяє в 

залежності від суб’єкта, що є розпорядником публічної інформації, виділити 

наступні види публічної інформації: а) уся інформація, що перебуває у 

володінні суб’єктів владних повноважень, тобто органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади 

Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов’язковими для виконання; б) інформація щодо використання бюджетних 

коштів юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; в) інформація, пов’язана з 

виконанням особами делегованих повноважень суб’єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, 

оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; г) інформація щодо 

умов постачання товарів, послуг та цін на них, якщо йдеться про суб’єктів 

господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями; ґ) 

інформація про стан довкілля; д) якість харчових продуктів і предметів 

побуту; аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні 
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події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці 

громадян; е) інша інформація, що становить суспільний інтерес.   

7. Аналіз положень Закону «Про доступ до публічної інформації» дає 

можливість визначити наступні ознаки, що характеризують публічну 

інформацію. 

По-перше, це відображена та задокументована будь-якими засобами та 

на будь-яких носіях інформація. 

По-друге, це інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. В даному випадку під суб’єктом 

владних повноважень слід розуміти виключно органи державної влади, 

державні органи і органи місцевого самоврядування. До суб’єктів владних 

повноважень не відносяться службові чи посадові особи цих органів. Також 

суспільна інформація набуває статусу публічної у трьох випадках: а) якщо 

вона була отримана в процесі виконання суб’єктом владних повноважень; б) 

якщо вона була створена в процесі виконання суб’єктом владних 

повноважень; в) якщо вона знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень чи інших розпорядників публічної інформації та становить 

суспільний інтерес. 

8. Закон «Про інформацію» розкриває зміст інформації через терміни 

«відомості» чи «дані», тоді як Закон «Про доступ до публічної інформації» не 

оперує цими поняттями і конкретизує зміст публічної інформації шляхом 

переліку ознак, яким вона повинна відповідати. Пояснюється це тим, що 

законодавець іноді використовує у своїй правотворчій діяльності таку 

законодавчу техніку, яка спрямована не на розкриття сутності правового 

явища (особливо коли існує загальний нормативно-правовий акт, в якому 

міститься узагальнююче визначення правового явища), а на уточнення його 

кваліфікаційних ознак як виду більш загального правового явища. 

Поєднуючи поняття інформації та публічної інформації, які закріплені в 
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національному законодавстві, можна запропонувати наступне визначення 

публічної інформації. Публічна інформація це відомості та/або дані, що 

відображені та задокументовані будь-якими засобами та на будь-яких носіях, 

які були отримані або створені в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або які 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.   

9. У зв’язку із розвитком в суспільстві новітніх інформаційно-

телекомунікаційних технологій в Україні виникла необхідність правової 

регламентації не тільки порядку збирання, зберігання, використання та 

поширення інформації, а й потреба в правовому регулюванні порядку 

отримання інформації від суб’єктів, у яких така інформація знаходиться у 

володінні. Разом з тим, інформаційне законодавство України, в тому числі в 

частині доступу до публічної інформації, не завжди є ефективним, оскільки 

характеризується безсистемністю, фрагментарністю, колізійністю норм 

права, а іноді домінуванням підзаконних нормативно-правових актів щодо 

законів. Тому у суб’єктів правозастосування і виникають проблеми з 

реалізацією норм Закону «Про доступ до публічної інформації», адже його 

норми не є обов’язковими для всіх без винятку сфер, де виникає у особи 

потреба звернутися за отриманням інформації до вповноважених на те 

суб’єктів.    

Сферу суспільних відносин, на яку розповсюджуються норми Закону 

«Про доступ до публічної інформації», можна визначити лише шляхом 

аналізу усього загалу національного законодавства, яке, по-перше, визначає 

правовий статус та повноваження суб’єктів владних повноважень 

(наприклад, Президента України, органів виконавчої влади, судів і ін.), по-

друге, передбачає особливості реалізації прав в інформаційній сфері 

окремими суб’єктами права (наприклад, адвокатами, народними депутатами і 

ін.). Частина нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні 

відносини в Україні, мають самостійну сферу регулювання, яка не 
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перекликається з Законом «Про доступ до публічної інформації» (наприклад, 

Закон «Про статус народного депутата України»), але велика кількість 

нормативно-правових актів регулюють інформаційні відносини в суспільстві 

таким чином, що доводиться у кожному конкретному випадку встановлювати 

чи підпадають ті або інші відносини під регулювання Закону «Про доступ до 

публічної інформації» (наприклад, Закон «Про звернення громадян»).    

10. Положення Закону «Про доступ до публічної інформації», які дають 

перелік розпорядників публічної інформації, на жаль, мають суттєві 

складнощі під час реалізації, адже процес виявлення таких суб’єктів іноді має 

творчий характер та супроводжується тлумаченням норм великої кількості 

нормативно-правових актів, які закріплюють статус органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів. 

11. Закон «Про доступ до публічної інформації» серед суб’єктів, які 

вправі розпоряджатися публічною інформацією, виділяє дві групи: 1) особи, 

які законом визнаються розпорядниками інформації; 2) суб’єкти 

господарювання, які законом прирівнюються до розпорядників інформації. 

До розпорядників інформації слід відносити виключно юридичних 

осіб, які: 1) визнаються суб’єктами владних повноважень; 2) фінансуються з 

державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; 3) 

виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із 

законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних 

або інших державних послуг; 4) є суб’єктами господарювання та займають 

домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або ж є природними монополіями в Україні.  

12. Запитувачем інформації згідно Закону «Про доступ до публічної 

інформації», є: а) фізичні особи, а саме  люди, які є учасниками публічно-

правових відносин та мають правовий статус громадянина України, іноземця, 

особи без громадянства, внутрішньо переселеної особи, біженця, особи, яка 

потребує додаткового захисту, або ж особи, яка потребує тимчасового 

захисту; б) організації, які мають статус юридичної особи; в) громадські 
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організації і громадські спілки, що не мають статусу юридичної особи.  

13. В суспільстві існують різні види інформації, кожна з яких має свій 

режим збирання, зберігання, використання, поширення та доступу. Таким 

чином, категорія «доступ до інформації» охоплює собою як доступ до 

відкритої інформації, різновидом якої є публічна інформація, так і доступ до 

інформації з обмеженим режимом доступу, а саме, конфіденційної, таємної і 

службової інформації. 

«Доступ до інформації» як категорія юридичної науки та чинного 

законодавства має різні форми прояву, кожна з яких забезпечується 

відповідною правовою процедурою. Порушення ж цієї процедури породжує 

певні юридичні наслідки, найбільш суровими серед яких є застосування 

заходів юридичної відповідальності. Національне інформаційне 

законодавство передбачає такі форми доступу до інформації: 1) вільний 

доступ особи до інформації, яка стосується її особисто, крім випадків, 

передбачених законом; 2) доступ до відкритої інформації; 3) доступ до 

інформації з обмеженим доступом шляхом отримання допуску до державної 

таємниці; 4) доступ до публічної інформації, який забезпечується шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації; 5) доступ до 

публічної інформації, який забезпечується шляхом подання запитів на 

отримання публічної інформації, і ін. 

14. Аналіз та порівняльна характеристика положень Конституції 

України, ст. 302 ЦК України та ч. 1 ст. 5 Закону «Про інформацію» дає 

можливість зробити наступні висновки. 

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що Конституція України та 

ЦК України перераховують всього чотири форми поводження з інформацією 

(збирання, зберігання, використання, поширення), а Закон «Про інформацію» 

п’ять (одержання, використання, поширення, зберігання, захист). При цьому, 

Конституція України та ЦК України використовують термін «збирання», тоді 

як Закон «Про інформацію» – термін «одержання». Також зміст ст. 5 Закону 
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«Про інформацію» дає можливість до змісту «права на інформацію» віднести 

«захист інформації».  

По-друге, «доступ до інформації», як один із способів поводження з 

інформацією, відсутній в Конституції України, ЦК України та  Законі «Про 

інформацію». 

У зв’язку з цим, доводиться, що основний критерій розмежування 

понять «одержання інформації» та «збирання інформації» полягає у тому, що 

при «одержанні» інформації активні дії вимагаються як від запитувача 

інформації (наприклад, подання запиту), так і від розпорядника інформації 

(наприклад, у встановлені строки суб’єкт владних повноважень зав’язаний 

надати витребувану інформацію), а при «збиранні інформації» активні дії 

щодо отримання інформації здійснюються лише з боку особи, яка хоче 

отримати таку інформацію.  

Пропонується використовувати у юридичній науці та чинному 

законодавстві термін «отримання інформації», який був би об’єднуючим для 

понять «одержання інформації» і «збирання інформації». Тобто отримання 

інформації може набувати свого прояву як у вигляді одержання інформації, 

так і у вигляді збирання інформації. Саме тому переконані, що і положення 

Конституції, і положення Закону «Про інформацію» потребують змін, тобто 

замість слів «збирання» і «одержання» пропонуємо у вище зазначених 

нормативно-правових актах закріпити поняття «отримання інформації». 

15. Будь-якому суб’єктивному праву завжди корелює відповідний 

юридичний обов’язок і, навпаки, кожному юридичному обов’язку корелює 

відповідне суб’єктивне право. На підставі цього робиться висновок, що 

кожному юридичному обов’язку, який існує у суб’єктів владних 

повноважень, корелює відповідне суб’єктивне право, яке законодавець 

визначив як «право на доступ до публічної інформації». Це важливий 

висновок, адже якщо на підставі аналізу положень Конституції, ЦК України і 

Закону «Про інформацію» далі продовжувати логічний ряд, то  виходить, що 

право на доступ до публічної інформації взагалі не вписується у 
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запропоновану цими нормативно-правовими актами систему суб’єктивних 

прав в сфері інформації. Якщо ж підійти до вирішення цієї теоретичної 

проблеми з боку обов’язків суб’єктів владних повноважень в інформаційній 

сфері, то тоді стає зрозумілим чому з’явився нормативно правовий акт, який 

не тільки закріплює обов’язок розпорядників інформації надавати та 

оприлюднювати публічну інформацію, крім випадків, передбачених законом, 

а й передбачив гарантії та порядок реалізації відповідного суб’єктивного 

права фізичними, юридичними особами та об’єднаннями громадян без 

статусу юридичної особи.   

16. Обґрунтовується, що серед стадій процедури реалізації права 

особи на доступ до публічної інформації можна виділити наступні: 

1) порушення питання про надання доступу до публічної інформації; 

2) розгляд розпорядником інформації (структурним підрозділом або 

відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації) запиту по 

суті та прийняття рішення по запиту; 

3) виконання прийнятого рішення у вигляді: а) надання відповіді на 

запит; б) відмови у задоволенні запиту; в) відстрочки в задоволенні запиту. 

17. Робиться висновок, що процедура реалізації права на доступ до 

публічної інформації є не просто правовою, а юридичною процедурою. 

Пояснюється це тим, що, по-перше, її учасником завжди є суб’єкт публічно 

владних повноважень чи особа, яка за статусом до нього прирівняна. По-

друге, процедура реалізації права на доступ до публічної інформації 

спрямована на досягнення певного правового результату у вигляді надання 

чи ненадання на законних підставах публічної інформації запитувачу 

інформації. За правовою ж природою процедура реалізації права на доступ до 

публічної інформації є адміністративно-правовою, що не потребує 

додаткової аргументації, адже це витікає із цілей і предмету адміністративно-

правового регулювання.    
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РОЗДІЛ 3. 

ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЩОДО 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

РОЗПОРЯДНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

3.1 Юрисдикція адміністративних судів та підсудність справ щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації 

 

Перш ніж розкрити зміст процедури звернення особи до 

адміністративного суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації, хочемо звернути увагу на два важливих 

питання: 

а) розвиток адміністративного процесуального законодавства з питань 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації; 

б) науково-аналітичне забезпечення адміністративного судочинства в 

цілому та безпосередньо з питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації.  

Чому ці два питання є важливими для розкриття теми нашого 

дослідження?  

Закон «Про доступ до публічної інформації» був прийнятий 13 січня 

2011 року [172]. Саме в цьому нормативно-правовому акті на законодавчому 

рівні передбачалась можливість оскаржити в судовому порядку рішення, дії 

(бездіяльність) розпорядника інформації щодо надання публічної інформації. 

Так пункт 3 ст. 24 Закону «Про доступ до публічної інформації» закріплює, 

що оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до КАСУ.   

Разом з тим, в прикінцевих положеннях Закону «Про доступ до 

публічної інформації» ніяких змін в положення КАСУ не було внесено. 

Склалася дивна ситуація, коли нормативно-правовий акт, який передбачає 
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нову процедуру реалізації права особи на доступ до публічної інформації та 

встановлює підстави і порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників інформації, обмежився у перехідних положеннях лише 

змінами до КУпАП, Кримінального кодексу України, Законів «Про 

оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність» та 

«Про авторське право і суміжні права».  

Зрозуміло, що такий підхід законодавця негативно позначився на якості 

і ефективності адміністративного судочинства з питань оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації. Наприклад, ст. 17 

КАСУ (мова йде про редакцію КАСУ до 27.03.14 року), яка називалась 

«Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних 

справ», пропонувала перелік публічних спорів, на які поширюється 

юрисдикція адміністративних судів. Серед представленого на той час 

переліку лише один вид спору гіпотетично і частково міг охоплювати своїм 

змістом справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації. Визначався цей вид спору наступним чином: «Спори 

фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 

оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 

індивідуальної дії), дій чи бездіяльності».  

Закон же «Про доступ до публічної інформації» оперує в основному 

терміном «розпорядник публічної інформації», а не терміном «суб’єкт 

владних повноважень». А ст. 13 Закону «Про доступ до публічної 

інформації» чітко перелічує осіб, які визнаються чинним законодавством 

розпорядниками публічної інформації. І серед таких осіб називаються не 

тільки суб’єкти владних повноважень, а й, наприклад, суб’єкти 

господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями 

(якщо мова йде про інформацію щодо умов постачання товарів, послуг та цін 

на них).  

Тобто положення КАСУ входили в супереч із вимогами Закону «Про 
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доступ до публічної інформації». Адміністративні суди були обмежені у 

реалізації своїх повноважень, адже були відсутні правові підстави для 

розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації, які відносились до: 1) юридичних осіб, що 

фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної 

Республіки Крим, якщо це стосувалося інформації щодо використання 

бюджетних коштів; 2) суб’єктів господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або 

є природними монополіями, якщо це стосувалося інформації щодо умов 

постачання товарів, послуг та цін на них.  

Ця правова колізія була вирішена тільки у березні 2014 року, коли 

частина друга ст. 17 КАСУ була доповнена пунктом 7 наступного змісту: 

«спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації 

щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до 

публічної інформації» [157]. Саме з цього моменту даний вид публічних 

спорів можна було офіційно виділяти як самостійний і специфічний вид 

публічних спорів, які вправі розглядати адміністративні суди.    

В підрозділі 1.1 нашого дослідження частково зверталась увага на 

рівень досліджень, які відбувалися останні двадцять п’ять років в Україні 

щодо впровадження адміністративної юстиції та правового забезпечення 

адміністративного судочинства. Разом з тим, в цьому підрозділі додатково 

хочемо звернути увагу на те, чому більшість проведених до цього часу 

досліджень адміністративного судочинства або взагалі оминали окреслену 

тему, або ж частково і фрагментарно торкалися теми оскарження в судовому 

порядку рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.     

У зв’язку з цим, слід звернути увагу і на нову редакцію КАСУ від 

03.10.2017 року, яка не тільки в пункті 7 ч. 1 ст. 19 закріпила, що юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах 

фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 
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інформації, а й передбачила багато змін щодо змісту самої процедури 

розгляду спорів в адміністративних судах [151]. Таким чином, велика 

частина наукових і науково-практичних праць, які були написані до 

03.10.2017 року і присвячені проблемам адміністративного судочинства, не 

втративши свого теоретичного значення, втратили практичне значення для 

суб’єктів правозастосування і, в першу чергу, для адміністративних судів.  

Наприклад, підручники та навчальні посібники з адміністративного 

судочинства, які були написані до 27.03.2014 року, взагалі не звертали увагу 

на особливості оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації [70, с. 178; 2, с. 33-34; 60, с. 232-233; 7, с. 

49-52]. 

У підручниках та навчальних посібниках з адміністративного 

судочинства, які були написані після 27.03.2014 року, зверталась увага на те, 

що з’явився новий вид спорів, які вправі розглядати адміністративні суди, 

але специфіка процедури розгляду таких справ все рівно залишалася поза 

увагою авторів. Наприклад, С. В. Ківалов, І. О. Картузова і А. Ю. Осадчий в 

підручнику «Курс адміністративного процесуального права України 

(Загальна частина)» зазначають, що особливістю суб’єктного складу спорів 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації є те, що у таких спорах іноді може не бути суб’єкта владних 

повноважень. При цьому, наголошують науковці, навіть якщо у спорі щодо 

доступу до публічної інформації жодна із сторін  не є суб’єктом владних 

повноважень, це не виключає його публічно-правової природи. Природа 

таких спорів визначається публічно-правовою природою  відповідних 

правовідносин, з яких вони виникають, адже у цих відносинах домінує 

публічно-правовий інтерес, їх об’єктом виступає інформація, що має 

суспільно-значущу вагу, важлива не лише для окремої особи, а для значної 

кількості людей, навіть якщо така інформація й не належить суб’єктам 

владних повноважень [53, с. 136].    

Тобто автори підручника теж звернули увагу на те, що суб’єктом 
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правовідносин оскарження можуть бути не тільки суб’єкти владних 

повноважень, а й інші розпорядники публічної інформації. Разом з тим, у 

підручнику не розкривалися особливості процедури розгляду 

адміністративними судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації. Акцент в основному було 

зроблено на характеристиці загальних правил розгляду публічних спорів, що 

передбачені КАСУ. 

Колектив авторів навчального посібника «Адміністративне 

судочинство» під редакцією Н. Б. Писаренко теж відреагував на те, що 

законодавцем були внесені зміни в ст. 17 КАСУ, яка передбачила такий вид 

публічного спору як спір фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у 

частині доступу до публічної інформації. Разом з тим, характеристика таких 

справ обмежилася лише: 

а) визначенням поняття «публічна інформація» з відповідним 

посиланням на Закон «Про доступ до публічної інформації»; 

б)  переліком суб’єктів, яких Закон «Про доступ до публічної 

інформації» відніс до розпорядників інформації; 

в) наведенням двох прикладів судових рішень де підставою оскарження 

були, в першому випадку, відмова розпорядника інформації надати 

інформацію, а, у другому – надання розпорядником неповної інформації [6, с. 

63-65]. 

Схожа ситуація склалася і з монографіями та науково-практичними 

коментарями, які були написані до 27.03.2014 року та присвячені проблемам 

адміністративного судочинства. В цих публікаціях відсутні будь-які 

посилання на Закон «Про доступ до публічної інформації» та характеристика 

особливостей розгляду адміністративними судами справ щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації [5, с. 140; 

17, 123-154; 89, с. 217-239; 57, с. 147-155]. А деякі науково-практичні 

коментарі, що були опубліковані після 27.03.2014 року, чомусь взагалі 
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уникнули коментування пункту 7 частини 2 ст. 17 КАСУ (сьогодні ця 

редакція статті втратила чинність) [103, с. 28-29].  

До цього ж, зважаючи на кризу, що відбувається у видавничій справі 

стосовно юридичної літератури, можна констатувати, що основними 

джерелами інформації про особливості розгляду адміністративними судами 

справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації є матеріали практики (рішення адміністративних судів) та 

поодинокі наукові праці в періодичних виданнях, що додатково підкреслює 

актуальність нашого дослідження та свідчить про низький рівень досліджень 

адміністративно-правового захисту права особи на доступ до публічної 

інформації. 

Адміністративне процесуальне право як частина адміністративного 

права України набуло повноцінного свого розвитку лише після створення 

системи адміністративних судів та прийняття КАСУ. Так завжди буває, що 

на початковому етапі формування категоріального апарату науки (це 

стосувалося свого часу як адміністративного процесуального права, так і 

інформаційного права) завжди виникали суперечки щодо змісту, 

співвідношення і сфери використання близьких термінів і понять. Наприклад, 

ст. 17 КАСУ в момент прийняття КАСУ мала назву «Компетенція 

адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ» [89], а ст. 

18 КАСУ – «Предметна підсудність адміністративних справ», що давало 

можливість говорити про різну правову природу та зміст понять 

«компетенція» і «підсудність» справ адміністративних судів. З 07.07.2010 

року ст. 17 КАСУ була змінена і мала таку назву: «Юрисдикція 

адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ». Це дало 

привід порівнювати та співвідносити між собою поняття «компетенція», 

«юрисдикція» і «підсудність справ» адміністративних судів.  

Наприклад, автори науково-практичного коментаря до КАСУ під 

редакцією  А. Т. Комзюка у 2009 році пропонували таке співвідношення 

понять компетенція і юрисдикція адміністративних судів: 
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- компетенцію адміністративних судів слід розглядати як: а) визначене 

процесуальним законом коло питань, що підлягають вирішенню; б) 

закріплений обсяг повноважень за адміністративним судом; 

- предмет юрисдикції адміністративних судів як основний елемент, що 

обумовлює відмінність адміністративного судочинства від інших видів 

судочинства [57, с. 148].   

Взагалі питання співвідношення поняття «компетенція», «юрисдикція» 

і «підсудність справ» адміністративних судів довгий час було одним із 

проблемних питань науки адміністративного права і процесу. Починаючи з 

2005 року періодично з’являлися праці, в яких було намагання удосконалити 

термінологію адміністративного процесуального права та знайти чітке 

співвідношення між поняттями «компетенція», «юрисдикція» і «підсудність 

справ» адміністративних судів [209, с. 3; 52, с. 69; 115, с. 9-21; 112, с. 91; 104, 

с. 261; 215, с. 37].  

До речі, ця проблема була актуальною і на початку ХХ століття і в 

радянський період. Наприклад, радянський науковець Ю. К. Осіпов стосовно 

цього зазначав, що в юридичній літературі такі поняття, як «компетенція», 

«підвідомчість», «підсудність», «юрисдикція», «відомство», «влада» дуже 

часто ототожнюються та використовують як рівнозначні. До того ж вчений 

наголошував, що змішування підвідомчості з компетенцією, юрисдикцією, 

підсудністю мало місце до цього і навряд чи остаточно буде вирішене в 

майбутньому [113, c. 24].  Є. В. Васьковський теж свого часу звертав на цю 

проблему увагу. Він підкреслював, що в юридичній літературі немає 

встановленої термінології. Зазвичай компетенцію судів у всіх її напрямках 

називають відомством, а належність справ до компетенції того чи іншого 

суду – підсудністю. Разом з тим, досить часто термін «підсудність» 

використовується у відношенні до спеціальної, просторової компетенції, а 

компетенція у всіх відношеннях називається відомством [28, c. 487]. 

Також в науковій літературі зверталась увага на недоліки КАСУ щодо 

правового регулювання основних вимог підсудності. Наприклад, В. 
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Андрійцьо у 2009 році звертав увагу на те, що при розгляді справ, пов’язаних 

із виборчим процесом, мала місце проблема із застосуванням КАСУ та 

виборчих законів стосовно визначення підвідомчості та підсудності цих 

справ [8, с. 28]. Р. В. Ватаманюк у 2011 році теж констатував, що не 

дивлячись на зміни, які періодично вносились в КАСУ і стосувалися 

підсудності адміністративних судів, низка положень кодексу потребує 

удосконалення. Таке удосконалення, на думку Р. В. Ватаманюка, слід було 

здійснити у межах та відповідно до принципів функціонування інституту 

підсудності адміністративних справ як одного з інститутів адміністративного 

процесуального права [29, с. 10]. До того ж вчений підкреслював, що поняття 

«підсудність» не завжди коректо використовується на нормативно-правовому 

рівні та в науковій літературі. 

Приведемо декілька прикладів, які свідчать про суттєві розбіжності у 

розумінні понять «компетенція», «юрисдикція» і «підсудність» 

адміністративних судів. Наприклад, О. Ю. Осадчий визначає підсудність 

адміністративного суду як компетенцію певного адміністративного суду 

щодо розгляду і вирішення адміністративних справ [112, с. 90]. Тобто 

«підсудність», по-перше, розглядається науковцем як властивість діяльності 

суду, по-друге, визначається через категорію «компетенція», що автоматично 

потребує співвідношення понять «підсудність» та «компетенція».  

Цікаве визначення запропонував С. В. Оверчук, який розглядає 

підсудність як відношення між юридичною справою та судом, в силу якого 

закон, в залежності від сукупності ознак і властивостей справи, визначає, в 

якому суді і в якому складі цього суду вона повинна розглядатися по першій 

інстанції» [108, c. 22]. «Підсудність» в даному випадку не є властивістю суду 

чи справи, а виступає властивістю тих зав’язків, що виникають між справою 

та судом, який цю справу може розглянути.    

І. Б. Коліушко визначає підсудність як коло адміністративних справ, які 

може вирішувати кожен конкретний адміністративний суд [3, с. 77]. Тобто 

«підсудність» розглядається науковцем як властивість адміністративних 
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справ, а тому правильніше вживати, на його думку, в чинному законодавстві 

та науковій літературі термін «підсудність адміністративних справ», а не 

«підсудність адміністративних судів». Ця думка простежується і в працях М. 

С. Строговича та Р. В. Ватаманюка. Так М. С. Строгович зазначає, що 

підсудність це ознака (властивість) не суду, а справи і тому правильніше 

говорити про «підсудність адміністративної справи конкретному 

адміністративному суду» [233, с.145]. Р. В. Ватаманюк наголошує, що у 

нормативно-правових актах і в наукових дослідженнях для запобігання 

термінологічній неоднозначності доцільно використовувати вислів 

«підсудність справи адміністративному суду» [29, с. 12]. Тобто відбувся 

певний термінологічний розподіл, коли поняття «юрисдикція» і 

«компетенція» розглядають як властивості суду чи судів, а поняття 

«підсудність» пов’язують виключно з властивостями справ, що 

розглядаються у суді чи судах. Але при цьому, у науковців так і не виникло 

якогось однозначного і чіткого розуміння змісту понять «компетенція», 

«юрисдикція» і «підсудність» адміністративних судів. 

Наприклад, вже згаданий нами Р. В. Ватаманюк зазначає, що 

створюючи той чи інший вид адміністративного суду, законодавець завжди 

визначає компетенцію цього виду суду, в тому числі його повноваження 

щодо розгляду певного кола адміністративних справ. Саме тому, на думку Р. 

В. Ватаманюка, не можна ставити знак рівності між поняттями «компетенція 

суду» та «підсудність» або використовувати ці терміни один замість іншого. 

При цьому, автор не відважився вступити в дискусію щодо співвідношення 

понять «компетенція», «юрисдикція», «правосуб’єктність», «підвідомчість», 

а лише заначив, що норми інституту підсудності разом із нормами інших 

інститутів складають компетенцію, яка є ключовим елементом 

правосуб’єктності адміністративного суду [29, с. 15].  

На монографічному ж рівні неодноразово підкреслювалося, що: 

1) в радянські часи та на момент прийняття КАСУ в науці 

адміністративного права і процесу склалося три підходи до визначення 
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змісту поняття «адміністративна юрисдикція», що ускладнювало сприйняття 

цього терміну безпосередньо по відношенню до адміністративного 

судочинства. Перший підхід полягає в тому, що адміністративна юрисдикція 

– це тільки розгляд і вирішення справ про адміністративні правопорушення, а 

також розгляд адміністративних публічних спорів в адміністративних судах. 

Другий підхід полягає в тому, що адміністративна юрисдикція, крім 

вищезазначеного, включає до свого змісту застосування заходів 

адміністративного припинення і забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Третій підхід полягає в тому, що 

адміністративна юрисдикція розглядається як діяльність компетентних 

органів (посадових осіб) щодо застосування заходів адміністративного 

примусу (тобто до змісту адміністративної юрисдикції відноситься і 

діяльність вповноважених органів щодо застосування заходів 

адміністративного попередження) [95, с. 359-360]; 

2) сучасна наука адміністративного права України (переобтяжена 

архаїчними, а тому репресивними надбаннями й уявленнями науки 

радянського адміністративного права) не здатна належним чином 

обґрунтувати новації, запропоновані адміністративним процесуальним 

законодавством, що, зокрема, стосується і терміну «адміністративна 

юрисдикція» [5, с. 112; 16, с. 68-73]. 

3)  адміністративна юрисдикція у сфері адміністративного судочинства 

є правовим інститутом, який допомагає адміністративним судам здійснювати 

ідентифікацію належних до їх компетенції публічно-правових спорів, у 

зв’язку з чим до критеріїв адміністративної юрисдикції належать: а) спір про 

право; б) суб’єктний склад публічно-правових відносин; в) наявність 

публічно-правових відносин; г) наявність публічного інтересу [5, с. 127]. 

Чинний КАСУ підійшов до вирішення цього теоретичного питання 

наступним чином: 

по-перше, назва глави вже не містить в собі два поняття, як це було до 

редакцію КАСУ від 03.10.2017 року (Глава 1 КАСУ раніше називалася 
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«Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ»). 

Сьогодні Глава 2 КАСУ називається «Адміністративна юрисдикція»; 

по-друге, чинний КАСУ не створює передумов для розмежування на 

теоретичному рівні понять «юрисдикція» і «підсудність справ» 

адміністративних судів, а чітко зазначає, що юрисдикція адміністративних 

судів складається з: 1) предметної юрисдикції; 2) інстанційної юрисдикції; 3) 

територіальної юрисдикції (підсудності). Разом з тим, кожен вид юрисдикції 

адміністративних судів розкривається через поняття «підсудність», що 

дозволяє говорити не тільки про категорії справ, які можуть розглядатися в 

адміністративних судах, а й уточнити, який саме адміністративний суд 

вповноважений розглядати певну категорію справ. В цьому сенсі слід 

погодитись з висновками, що пропонує в своїх працях С. В. Білуга. Вчений 

підкреслює, що при розгляді конкретної справи по певній інстанції, для 

визначення компетентного адміністративного суду недостатньо лише 

встановити віднесення її до адміністративної юрисдикції. Необхідно також 

встановити компетенцію конкретного суду щодо розгляду й вирішення 

публічно-правових спорів, що віднесені до адміністративної юрисдикції, 

тобто визначити підсудність справ адміністративного суду. Поняття 

«підсудність адміністративних справ» використовується в КАСУ з метою 

правильного визначення адміністративної судової інстанції та конкретного 

адміністративного суду, до яких слід звертатися з адміністративним позовом 

[21, с. 22].  

Аналіз Глави 2 КАСУ дає можливість констатувати наступне:  

1) юрисдикція адміністративних судів розповсюджується на спори 

фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 

інформації.  

2) за предметною юрисдикцією ці справи підсудні окружним 

адміністративним судам (ч. 2 ст. 20 КАСУ). Наприклад, стара редакція КАСУ 

(до 27.03.2014 року) передбачала можливість розгляду спорів фізичних чи 
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юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження 

його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації 

місцевими адміністративними судами, до яких відносяться не тільки окружні 

адміністративні суди, а й місцеві загальні суди як адміністративні суди. Саме 

тому серед судових рішень щодо окреслених вище спорів, які були винесені 

до змін адміністративного процесуального законодавства,  можна знайти 

рішення місцевих загальних судів як адміністративних судів, наприклад, 

постанова Виноградівського районного суду Закарпатської області від 20 

травня 2014 року (справа № 299/1419/14-а) [119], постанова Мукачівського 

міськрайонного суду Закарпатської області від 17 березня 2014 року (справа 

№ 303/1289/14-а) [120], тощо.  

Хочемо звернути увагу, що про оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника інформації у частині доступу до публічної 

інформації згадується в КАСУ всього три рази: 

- в пункті 2 ч. 6 ст. 12 КАСУ, де йде про можливість розгляду в 

спрощеному порядку справ оскарження бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або 

запиту на інформацію;   

- в пункті 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, де спори фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації віднесені до 

юрисдикції адміністративних судів;   

- в пункті 1 ч. 1 ст. 263 КАСУ, де уточняється, що справи, які 

стосуються оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або 

розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на 

інформацію, адміністративний суд розглядає за правилами спрощеного 

позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні).  

Тобто ст. 20 КАСУ, яка присвячена питанням розмежування 

предметної юрисдикції адміністративних судів, взагалі не згадує про спори 
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фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 

інформації. А тому, не знайшовши таку категорію публічних спорів серед 

спорів, які вправі розглядати місцеві загальні суди як адміністративні суди, 

доречно керуватися ч. 2 ст. 20 КАСУ, яка закріплює чітку вимогу, що всі 

адміністративні справи, які не зазначені в ч. 1 ст. 20 КАСУ, розглядаються 

окружними адміністративними судами.  

Якщо предметом судового розгляду і вирішення справи є скарги на дії 

розпорядника публічної інформації, то такі справи розглядаються виключно 

окружними адміністративними судами. Взагалі порівняльна характеристика 

положень КАСУ до 27.03.2014 року і після, які стосуються предметної 

юрисдикції, дає можливість констатувати, що з адміністративного 

судочинства зник такий вид предметної юрисдикції як альтернативна 

предметна юрисдикція, про яку свого часу науковці говорили як про певне 

позитивне і демократичне явище в юридичному процесі. Наприклад, автори 

науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією  А. Т. Комзюка 

зазначали, що «альтернативна предметна підсудність адміністративних справ 

забезпечує спрощений доступ фізичних і юридичних осіб до судових органів 

у разі порушення посадовими чи службовими особами місцевих органів 

виконавчої влади їх законних прав, свобод та інтересів». Цей спрощений 

доступ до судових органів як раз і полягає у можливості подання 

зацікавленою особою адміністративного позову і до місцевого загального 

суду як адміністративного суду, і до окружного адміністративного суду [57, 

с. 159]. 

3) за інстанційною юрисдикцією спори фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації розглядаються 

окружними адміністративними судами як судами першої інстанції. Іншим 

адміністративним судам, які можуть з певних категорій справ виступати в 

якості судів першої інстанції (апеляційні адміністративні суди та Верховний 
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Суд), не підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації у частині доступу до публічної інформації (частини 

2 – 4 ст. 22 КАСУ). 

Також користуючись загальним правилом, яке закріплено  в ст.ст. 23 і 

24 КАСУ, можна стверджувати, що, по-перше, рішення окружних 

адміністративних судів можуть бути переглянуті апеляційними 

адміністративними судами в апеляційному порядку як судами апеляційної 

інстанції, по-друге, рішення окружних та апеляційних адміністративних 

судів, які стосуються розгляду спорів фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації, можуть бути 

переглянуті у касаційному порядку Верховним Судом як судом касаційної 

інстанції (ст.ст. 22 – 24 КАСУ). 

Таким чином, загальний аналіз ст.ст. 22 24 КАСУ дає можливість 

виділити три ланки системи адміністративних судів: а) перша інстанція; б) 

апеляційна інстанція; в) касаційна інстанція. Основні цілі впровадження та 

існування інстанційної юрисдикції полягають у наступному: 

- інстанційна юрисдикція допомагає визначити обсяг повноважень 

кожної ланки системи адміністративних судів та, на підставі цього, 

відмежувати повноваження однієї судової ланки від іншої; 

- інстанційна юрисдикція допомагає визначитись із співвідношенням 

повноважень кожної ланки системи адміністративних судів щодо розгляду та 

вирішення справ; 

- інстанційна юрисдикція дає можливість визначити роль і місце 

апеляційних адміністративних судів та Верховного Суду в системі 

адміністративних судів України.    

4) за загальним правилом територіальної юрисдикції (підсудності) 

справи з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

інформації у частині доступу до публічної інформації вирішуються за 

вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у 
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встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, 

знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідача (ч. 1 ст. 25 КАСУ).  

Якщо порівнювати положення КАСУ, які стосуються територіальної 

юрисдикції, до 27.03.2014 року і після, то можна зробити висновок, що 

чинний КАСУ закріплює такий вид юрисдикції як альтернативна 

територіальна юрисдикція. Стара редакція КАСУ передбачала, що за 

загальним правилом адміністративні справи вирішуються адміністративним 

судом за місцезнаходженням відповідача. Цей факт теж розглядався 

більшістю науковців як позитивне явище в адміністративному 

процесуальному регулюванні. Наприклад, автори науково-практичного 

коментаря до КАСУ під редакцією  А. Т. Комзюка зазначали, що «таке 

правило територіальної підсудності запроваджено з метою захисту 

матеріальних інтересів відповідача та попередження недобросовісного 

використання права на звернення до адміністративного суду» [57, с. 161]. 

При цьому констатувалося, що, по-перше, відповідач, для того щоб взяти 

участь у судовому засіданні за місцем свого знаходження, не несе витрат, 

пов’язаних із проїздом до цього суду та проживанням у іншій місцевості, по-

друге, рішення суб’єкта владних повноважень (в нашому випадку 

розпорядника інформації) є предметом розгляду лише в одному 

адміністративному суді.     

   Чинний КАСУ, закріплюючи альтернативну територіальну 

юрисдикцію, по-суті спрощує доступ фізичних і юридичних осіб до судових 

органів. Альтернативна територіальна юрисдикція як раз і полягає у 

можливості подання зацікавленою особою адміністративного позову і за 

місцем проживання (перебування, знаходження) позивача, і за 

місцезнаходженням відповідача.  

Отже встановлення конкретного адміністративного суду, 

компетентного розглядати справи щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації, є можливим лише за 
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умови визначення належності адміністративної справи за предметною, 

інстанційною та територіальною юрисдикцією.             

 

   

3.2 Умови реалізації права на звернення до адміністративного суду 

 

Передусім хочемо звернути увагу, що стара редакція КАСУ (до 

03.10.2017 року), розкривала зміст права на звернення до адміністративного 

суду в розділі, який безпосередньо було присвячено стадіям 

адміністративного судочинства (ст. 104 Розділу ІІІ), тоді як чинний КАСУ 

вже в Загальних положеннях у Розділі І звертає на це увагу (ст. 5 КАСУ).  

Це яскраво свідчить про зміну світогляду законодавця та суб’єктів 

законодавчої ініціативи щодо пріоритетів при формулюванні положень 

нормативно-правових актів, в тому числі таких важливих і значимих для 

національної правової системи як КАСУ. Це правильний підхід, адже КАСУ 

– це не тільки систематизований нормативно-правовий акт, що визначає 

юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок 

здійснення судочинства в адміністративних судах, як це закріплено в ст. 1 

КАСУ, а й нормативно-правовий акт, який забезпечує реалізацію двох 

конституційних прав особи – на звернення до суду та судовий захист  (ст. 55 

Конституції України).  

Згідно ст. 5 КАСУ кожна особа має право в порядку, встановленому 

адміністративним процесуальним законодавством, звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні 

інтереси. Розглянемо особливості реалізації права на звернення до 

адміністративного суду в контексті судового захисту прав у сфері доступу до 

публічної інформації.  

По-перше, якщо буквально тлумачити положення ч. 1 ст. 5 КАСУ, то 

виходить, що право звернутися до адміністративного суду виникає лише у 
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тієї особи, яка вважає, що її права, свободи або законні інтереси були 

порушені суб’єктом владних повноважень. В межах нашого дослідження, 

вже зверталась увага на цю проблему, коли КАСУ оперуючи терміном 

«суб’єкт владних повноважень» не завжди враховує особливості публічного 

спору, де одним із учасників спору є не суб’єкт владних повноважень, а інша 

особа, яка Законом «Про доступ до публічної інформації» визнається 

«розпорядником публічної інформації». Тому зміст ч. 1 ст. 5 КАСУ 

обов’язково слід розкривати з врахуванням положень п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, 

яка конкретизує суб’єкта, що порушує права особи у публічній сфері. Дивує, 

що нова редакція КАСУ не врахувала в ст. 5 КАСУ всіх особливостей, які 

сьогодні притаманні публічно-правовим спорам, що відносяться до 

юрисдикції адміністративних судів.  

У зв’язку з вище сказаним, пропонуємо ч. 1 ст. 5 КАСУ викласти у 

наступній редакції: 

«Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, 

звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що її права, свободи або 

законні інтереси порушені рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних 

повноважень або іншим суб’єктом, рішення, дії чи бездіяльність якого 

охоплюється юрисдикцією адміністративних судів, та просити про їх захист 

шляхом: …».                 

По-друге, ч. 1 ст. 5 КАСУ акцентує увагу, що реалізувати право 

звернення до адміністративного суду може «кожна особа», яка звернулась у 

порядку, передбаченому адміністративним процесуальним законодавством. В 

даному випадку мова йде про суб’єктивне право особи. До таких осіб 

традиційно відносять фізичних і юридичних осіб.  

Так, наприклад, згідно із рішенням Конституційного Суду України від 

25.12.1997 року, за конституційним зверненням громадян Адаманова Еміра 

Салі, Бондаренко Віри Миколаївни, Великанта Валентина Кириловича, 

Дорошенко Світлани Олександрівни та інших громадян щодо офіційного 

тлумачення  ст.ст. 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями 
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жителів міста Жовті Води), було встановлено, що частину 1 ст. 55 

Конституції України треба розуміти так, що кожному гарантується захист  

прав і  свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, 

якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що 

їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються 

перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод 

[205].   

Отже, реалізувати право звернення до адміністративного суду може 

будь-яка фізична особа, яка вважає, що її права, свободи або законні інтереси 

були порушені рішенням, діями чи бездіяльністю розпорядника публічної 

інформації.  

Частина 2 ст. 80 ЦК України закріплює, що юридична особа не просто 

наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, а може бути позивачем 

та відповідачем у суді. До того ж п. 1 ч. 1 ст. 19 КАСУ підкреслює, що 

«юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-

правових спорах, зокрема, спорах фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації».  

Отже, реалізувати право звернення до адміністративного суду може 

будь-яка юридична особа, яка вважає, що її права, свободи або законні 

інтереси були порушені рішенням, діями чи бездіяльністю розпорядника 

публічної інформації. 

У зв’язку з цим, слід звернути увагу на певні суперечності та 

неузгодженості чинного Закону «Про доступ до публічної інформації» та 

КАСУ. Наприклад, ч. 1 ст. 12 Закону «Про доступ до публічної інформації» 

до запитувачів публічної інформації відносить фізичних, юридичних осіб та 

об’єднання громадян без статусу юридичної особи (крім суб’єктів владних 

повноважень), а п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ до осіб, які мають право оскаржити 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації відносить тільки 

фізичних та юридичних осіб. Тобто виникає ситуація, коли об’єднання 
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громадян без статусу юридичної особи вправі бути учасником правовідносин 

щодо реалізації права на доступ до публічної інформації, але позбавлене 

права звернутися до суду за захистом порушеного права на доступ до 

публічної інформації. Це довічна проблема матеріального, процедурного та 

процесуального адміністративно-правового регулювання. Адже в науці 

адміністративного права вже давно є загальновизнаним підхід, що 

суб’єктами матеріального і процедурного адміністративного права можуть 

бути не тільки фізичні та юридичні особи, а й інші суб’єкти, що не мають 

статусу юридичної особи. В процесуальних же науках, серед яких особливе 

місце і сьогодні посідають кримінальне процесуальне право та цивільне 

процесуальне право, продовжують зберігатись архаїчні догми, одна з яких 

наголошує на тому, що суб’єктами процесуального права, в тому числі і 

адміністративного процесуального права, можуть бути виключно фізичні або 

юридичні особи.  

Можна припустити, що порушене право об’єднання громадян без 

статусу юридичної особи можна захистити в судовому порядку наступним 

чином: 

1) до адміністративного суду може звернутися один із членів 

(учасників) громадської організації, адже громадська організація – це 

громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є 

фізичні особи (ч. 3 ст. 1 Закону «Про громадські об’єднання») [167, ст. 1]; 

2) до адміністративного суду може звернутися один із членів 

(учасників) громадської спілки, адже громадська спілка – це громадське 

об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а 

членами (учасниками) такого громадського об’єднання можуть бути як 

юридичні особи приватного права, так і фізичні особи [167, ст. 1].    

Закон «Про громадські об’єднання» частково дає відповідь на 

окреслену проблему. Цей нормативно-правовий акт вимагає: 

- від громадських об’єднань, які мають намір здійснювати діяльність 

без статусу юридичної особи (якщо утворення чи обрання органів управління 
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не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання), вимагає в 

протоколі установчих зборів громадського об’єднання вказувати відомості 

про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у 

правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені 

громадського об’єднання без додаткового уповноваження (п. 7 ч. 2 ст. 9);  

-  від громадських об’єднань, які мають намір здійснювати діяльність 

без статусу юридичної особи (якщо утворення чи обрання органів управління 

передбачено рішенням про утворення такого об’єднання), вимагає в 

протоколі установчих зборів громадського об’єднання вказувати відомості 

рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління 

громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту (п. 6 ч. 2 ст. 

9). В цьому випадку, органи управління громадського об’єднання 

вповноважені представляти громадське об’єднання у правовідносинах з 

державою та іншими особами.  

Таким чином, можна зробити висновок, що реалізувати право 

звернення до адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності розпорядника інформації у частині доступу до публічної 

інформації може будь-яка фізична чи юридична особа, яка вважає, що її 

права, свободи або законні інтереси були порушені розпорядником публічної 

інформації. Право звернення до суду щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації можуть реалізовувати від 

імені громадських об’єднань, які не є юридичними особами, або органи 

управління громадського об’єднання (якщо створення таких органів 

передбачено статутом), або особа, уповноважена представляти громадське 

об’єднання (якщо створення органів управління не передбачено статутом). 

Про це свідчать і матеріали практики. Наприклад, до окружного 

адміністративний суду м. Києва звернулася Голова ради Громадської 

організації «Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та послуг «Трудова 

співдружність» з позовом до керуючого справами секретаріату Київської 
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міської ради про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні 

дії (рішення суду від 01 лютого 2016 року).  

Позивач просив: 

а) визнати протиправною відмову розпорядника інформації – 

керуючого справами секретаріату Київської міської ради стосовно надання 

інформації про мотиви, на підставі яких проект рішення «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі – підприємцю ОСОБА_3 на АДРЕСА_1 для 

експлуатації та обслуговування кафе (закладу громадського харчування)» був 

відхилений депутатами, та протиправним надання неповної інформації щодо 

копії задокументованого номерного бланку рішення Київської міської ради 

від 16.07.2015 № 723/1587 разом із зворотною стороною останньої сторінки, 

завізованої підписами посадових осіб у відповідності до п. 4 статті 34 

Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 12.11.2014 № 351/351; 

б) зобов’язати керуючого справами секретаріату Київської міської ради 

надати повну, точну та достовірну інформацію на інформаційний запит 

Громадської організації «Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та послуг 

«Трудова співдружність» від 06.10.2015 № 501 [126]. 

У іншій справі до окружного адміністративного суду м. Києва 

звернулась Голова ради Громадської організації «Всеукраїнська спілка 

працівників торгівлі та послуг «Трудова співдружність»  з позовом до 

Директора департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища Київської міської ради (КМДА), в якому просила (рішення суду 

від 08 лютого 2016 року): 

а) визнати протиправною бездіяльність Директора департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища  Київської 

міської ради (КМДА) щодо ненадання листом від 30 жовтня 2015 року № 

064-10860 інформації за пунктами 1, 2, 3, 5, 6 запиту Голови ради 

Громадської організації «Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та послуг 
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«Трудова співдружність» від 29 вересня 2015 року, а також невиконання 

обов’язку оприлюднити на веб-сайті Департаменту  інформації відповідно до 

статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації»; 

б) зобов’язати Директора департаменту міського благоустрою та 

збереження природного середовища  Київської міської ради (КМДА) негайно 

надати всю запитувану інформацію за пунктами 1, 2, 3, 5, 6 запиту Голови 

ради Громадської організації «Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та 

послуг «Трудова співдружність» від 29 вересня 2015 року з 

одночасним  оприлюдненням цієї інформації на веб-сайті Департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища Київської 

міської ради (КМДА) [129]. 

Разом з тим, органи управління громадського об’єднання і особи, 

уповноважені представляти громадське об’єднання, не можна віднести ні до 

фізичних, ні до юридичних осіб, а тому в даному випадку, доречними є 

положення ч. 3 ст. 5 КАСУ, в яких наголошується, що до суду можуть 

звертатися в інтересах інших осіб органи та особи, яким законом надано таке 

право. Органи управління громадського об’єднання і особи, уповноважені 

представляти громадське об’єднання, якраз і відносяться до категорії осіб, 

яким надано право звертатись до адміністративного суду в інтересах 

громадського об’єднання.   

Слід зазначити, що ч. 4 ст. 5 КАСУ дає право на звернення до 

адміністративного суду не тільки приватним суб’єктам (фізичним чи 

юридичним особам), а й суб’єктам владних повноважень. Втім, посилаючись 

на положення п. 1. ч. 1 ст. 12 Закону «Про доступ до публічної інформації», 

можна стверджувати, що особливості отримання інформації суб’єктами 

владних повноважень від інших суб’єктів інформаційних правовідносин не 

регламентуються положеннями Закону «Про доступ до публічної 

інформації», а тому суб’єкти владних повноважень не можуть виступати в 

статусі запитувачів публічної інформації, і, як результат, не є особами, що 
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вправі оскаржити рішення, дії чи бездіяльність розпорядника публічної 

інформації.                

По-третє, адміністративне процесуальне законодавство передбачає 

низку засобів судового захисту порушених прав, свобод або законних 

інтересів. КАСУ зразу ж акцентує увагу на тому, що перелік запропонованих 

засобів захисту прав, свобод або законних інтересів в порядку 

адміністративного судочинства є неповним. Адміністративним судом можуть 

бути вжиті і інші засоби, але їх застосування повинно відповідати двом 

критеріям:  

1) такі засоби не повинні суперечити закону;  

2) вони повинні забезпечити ефективний захист прав, свобод, інтересів 

людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин 

від порушень з боку суб’єктів владних повноважень (ч. 2 ст. 5 КАСУ).  

Аналіз запропонованого переліку засобів судового захисту прав, 

свобод або законних інтересів дає можливість не тільки визначити імовірні 

результати розгляду справи в рамках адміністративного судочинства 

(визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акту чи 

окремих його положень, визнання протиправним та нечинним 

індивідуального акту чи окремих його положень, визнання дій суб’єкта 

протиправними та зобов’язання утриматись від вчинення певних дій, 

визнання бездіяльності суб’єкта та зобов’язання його вчинити певні дії, 

стягнення з відповідача коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю), а й частково 

визначитись з підставами звернення до суду. Так, положення ч. 1 ст. 5 КАСУ 

дають можливість виділити наступні підстави для звернення фізичної чи 

юридичної особи: а) наявність нормативно-правового акту, положення якого 

цілком чи частково порушують права, свободи або законні інтереси учасника 

публічно-правових відносин; б) наявність індивідуального акту, зміст якого 

цілком або частково порушує права, свободи або законні інтереси учасника 

публічно-правових відносин; в) наявність дій суб’єкта, які є протиправними 
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та порушують права, свободи або законні інтереси учасника публічно-

правових відносин; г) бездіяльність суб’єкта, що порушує права, свободи або 

законні інтереси учасника публічно-правових відносин; ґ) невизначеність 

правового статусу суб’єкта, що не дозволяє встановити факт порушення чи 

непорушення прав, свобод або законних інтересів учасників публічно-

правових відносин суб’єктом, який прийняв відповідне рішення, вчинив 

певні дії чи взагалі не вчиняв ніяких дій (невизначеність компетенції).   

На жаль, запропонований перелік підстав звернення до 

адміністративного суду є загальним, а тому не враховує специфіку 

юрисдикції адміністративних судів за окремими видами публічно-правових 

спорів. Із запропонованого переліку підстав звернення до адміністративного 

суду можна лише виділити загальні форми поведінки суб’єкта владних 

повноважень чи інших розпорядників публічної інформації, а саме, 

прийняття рішення, вчинення дій та бездіяльність розпорядника публічної 

інформації, які порушують права учасників правовідносин у сфері доступу до 

публічної інформації.  

Не дає чіткої уяви про підстави звернення до  адміністративного суду і 

п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, адже в ньому теж йде мова про рішення, дії чи 

бездіяльність розпорядника інформації у частині доступу до публічної 

інформації. Кожна з перелічених форм поведінки може мати безліч відтінків 

та проявів, які є важливими для розуміння підстав звернення особи до 

адміністративного суду у зв’язку з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників інформації. Отже КАСУ не деталізує підстави оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, а тому, в даному 

випадку, суддям адміністративного суду слід керуватися положеннями ч. 1 

ст. 23 Закону «Про доступ до публічної інформації». Саме ця стаття дає 

детальний перелік підстав, які дають право особі звернутися до 

адміністративного суду з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації. Щоб звернути увагу на різні форми 

прояву рішень, дій та бездіяльності розпорядників інформації, класифікуємо 
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всі підстави, перелічені в ч. 1 ст. 23 Закону «Про доступ до публічної 

інформації», за цим критерієм: 

1) оскаржені можуть бути наступні рішення – рішення про відмову в 

задоволенні запиту на інформацію [140], рішення про відстрочку в 

задоволенні запиту; 

2) оскаржені можуть бути наступні дії – надання недостовірної або 

неповної інформації [130], несвоєчасне надання інформації;  

3) оскарженими можуть бути наступні форми бездіяльності –  

ненадання відповіді на запит на інформацію [131], невиконання 

розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 

Закону «Про доступ до публічної інформації», яка передбачає порядок 

оприлюднення публічної інформації розпорядником [136].  

При цьому, слід звернути увагу на пункт 7 ч. 1 ст. 23 Закону «Про 

доступ до публічної інформації», яка стверджує, що оскарженими в судовому 

порядку можуть бути і інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації, які порушили законні права та інтереси запитувача. 

Для того, щоб ознайомитись з більш розгорнутою системою підстав 

звернення до адміністративного суду у зв’язку з оскарженням рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників інформації, слід звертатись до матеріалів 

практики.   

В цьому сенсі, цікавим є аналіз наступних адміністративних справ.  

1. Так, Голова молодіжно-житлового комплексу «Надія» ОСОБА_1 

звернувся до суду з позовом до Київської міської державної адміністрації про 

визнання відповіді на звернення формальним та про зобов’язання здійснити 

певні дії [142]. Не дивлячись на те, що позов ґрунтувався на порушенні вимог 

Закону «Про звернення громадян», суддя адміністративного суду, 

обґрунтовуючи своє рішення, доводив, що запитувана позивачем інформація 

не є продуктом створеним відповідачем у процесі виконання своїх 

обов’язків, а отже вона не є публічною інформацією в розумінні Закону «Про 

доступ про публічної інформації». До того ж констатувалось, що позивачем 
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не було наведено, а судом не встановлено наявності обставин визначених в 

ст. 4 Закону «Про звернення громадян», які є підставою для визнання 

протиправними дій відповідача щодо надання запитуваної інформації. Саме 

тому окружний адміністративний суд міста Києва відмовив в задоволенні 

позову. Отже «формальна відповідь» не може бути ґрунтовною підставою 

для оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації. Доречно в даному випадку говорити про таку підставу 

оскарження як «надання неповної інформації на запит».  

2. До окружного адміністративного суду міста Києва звернувся 

ОСОБА_1 з адміністративним позовом до Генеральної прокуратури України 

про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії. В обґрунтування 

позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачем на його запит на 

інформацію від 25.11.2016 року неправомірно відмовлено у наданні 

інформації, оскільки відповідь було надано не по суті запиту [137]. Тобто 

позивач сформулював доволі цікаву підставу звернення, яку з дотриманням 

юридичної лексики можна сформулювати наступним чином – «надання 

інформації, яка не відповідає вимога інформаційного запиту».  

Реалізація права особи на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації тісно пов’язана із стадіями (структурою) 

адміністративного судочинства, адже іноді слід чітко розрізняти між собою 

два види конституційних прав – право на судовий захист (ч. 1 ст. 55 

Конституції) та право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб (ч. 2 ст. 55 Конституції), які корелюють з правом на 

звернення до адміністративного суду та правом судового захисту, що 

передбачені ст. 5 КАСУ.  

Право на судовий захист не можливо реалізувати без реалізації права 

на звернення до адміністративного суду. В той же час розповсюдженими на 

практиці є випадки, коли особа реалізує право на звернення до 

адміністративного суду, але не отримує судового захисту. Наприклад, суддя 
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відмовив у відкритті провадження по справі у зв’язку зі смертю фізичної 

особи, яка звернулась із позовною заявою (п. 3 ч. 1 ст. 170 КАСУ) або 

позовна заява була повернута позивачеві у зв’язку з тим, що він не усунув 

недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк 

(п. 1 ч. 4 ст. 169 КАСУ). Тобто «право на судовий захист» є більш об’ємним 

за змістом поняттям, яке охоплює собою і право на звернення до 

адміністративного суду. Тому реалізація права на судовий захист 

забезпечується всіма стадіями адміністративного судочинства, а реалізація 

права особи на звернення до адміністративного суду – лише на перших 

етапах адміністративного судочинства.  

Отже для того, щоб розкрити особливості реалізації права особи до 

адміністративного суду у зв’язку з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації та охарактеризувати специфіку реалізації 

права особи на судовий захист з даної категорії публічно-правових справ, 

необхідно визначитись із структурою адміністративного судочинства. До 

того ж знання структури адміністративного судочинства дозволить в 

подальших положеннях роботи розкрити специфіку існуючих форм 

адміністративного судочинства.   

В науковій літературі висловлено чимало думок щодо структури 

адміністративного судочинства. Вирішення цього, на перший погляд, 

теоретичного питання ускладняється існуванням в межах адміністративного 

судочинства інстанційної юрисдикції. Тому більшість науковців не 

орієнтуючись на загальні досягнення теорії юридичного процесу та 

юридичної процедури, зводять аналіз структури адміністративного 

судочинства до загальної характеристики її інстанційної юрисдикції. 

Наприклад, колектив авторів навчального посібника «Адміністративне 

судочинство» під редакцією Н. Б. Писаренко, опираючись на норми старої 

редакції КАСУ, зазначають, що провадження в адміністративних судах 

різних інстанцій становлять п’ять стадій адміністративного судочинства: 1) 

провадження в суді першої інстанції; 2) апеляційне провадження; 3) 
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касаційне провадження; 4) перегляд судових рішень Верховним Судом; 5) 

провадження за нововиявленими обставинами  [6, с. 63-65]. 

Такий підхід дає загальне уявлення про хід розгляду адміністративної 

справи в адміністративних судах, але не розкриває специфіку поетапності 

розгляду таких справ, наприклад, в суді першої інстанції. До того ж не 

завжди рішення суду першої інстанції потім переглядається в апеляційному 

чи касаційному порядку. Тому запропонований вище підхід до структури 

адміністративного судочинства вважаємо неповним. Він некорисний як для 

студентів, на яких розрахований навчальний посібник, так і для учасників 

адміністративного судочинства, які покроково приймають участь у 

юридичному процесі.  

На це звертають увагу і автори монографії під редакцією С. В. Ківалова 

та Л. Р. Білої-Тіунової «Адміністративне судочинство в Україні: теорія, 

правове регулювання, практика». Не розкриваючи структуру 

адміністративного судочинства, автори монографії чітко визначились з тим, 

що окремо в цій структурі слід виділяти таку стадію, як судовий розгляд і 

вирішення справи [5, с. 198-211], а апеляційне провадження слід розглядати 

як вид процесуальної форми перегляду судових рішень адміністративного 

суду першої інстанції [5, с. 212-224]. Тобто чітко названі дві стадії 

адміністративного судочинства, що характеризують його структуру: а) 

судовий розгляд і вирішення справи; б) перегляд судових рішень 

адміністративного суду першої інстанції.  

Відомий процесуаліст О. В. Кузьменко спробувала об’єднати вимоги 

щодо інстанційної юрисдикції адміністративних судів і напрацювання теорії 

юридичного процесу та запропонувала своє бачення структури 

адміністративного судочинства. Так, О. В. Кузьменко зазначає, що зміст 

КАСУ дає можливість виділити дві основні групи стадій розгляду 

індивідуально-конкретних справ у судах адміністративної юрисдикції: 1) 

розгляд адміністративної справи у суді першої інстанції; 2) розгляд 
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адміністративної справи в апеляційному та касаційному порядку. Тому 

пропонується наступна структура адміністративного судочинства:  

І. Розгляд адміністративної справи у суді першої інстанції, яке 

складається із: 

а) підготовчого розгляду позовного звернення; 

б) попереднього розгляду справи (підготовче провадження); 

в) остаточного розгляду справи та прийняття рішення. 

ІІ. Розгляд адміністративної справи в апеляційному та касаційному 

порядку.  

ІІІ. Виконання судового рішення у справі [70, с. 112].   

Разом з тим, запропонована О. В. Кузьменко структура 

адміністративного судочинства викликає певні заперечення. По-перше, 

розрізняючи і чітко виділяючи стадії позовного провадження (підготовчий 

розгляд позовного звернення, попередній розгляд справи, остаточний розгляд 

справи та прийняття рішення), О. В. Кузьменко не пропонує стадії 

апеляційного та касаційного проваджень. По-друге, автор не дає загальну 

назву елементам структури адміністративного судочинства, які були 

виділені. Наприклад, «розгляд адміністративної справи у суді першої 

інстанції» є стадією чи провадженням адміністративного судочинства? 

Можливо даний елемент структури адміністративного судочинства має якусь 

іншу назву? 

О. І. Миколенко, керуючись загальними досягненнями теорії 

юридичного процесу, пропонує в структурі адміністративного судочинства 

виділяти п’ять стадій: 1) відкриття провадження у справі; 2) підготовка 

справи до судового розгляду; 3) розгляд справи та ухвалення судового 

рішення; 4) перегляд судових рішень; 5) виконання судових рішень [95, с. 

231]. В основу класифікації було покладено два критерії – наявність поряд із 

загальними завданнями і цілями провадження самостійних завдань й цілей 

однорідної групи процесуальних дій та наявність процесуального документа, 

що свідчить про вирішення поставлених завдань і досягнення встановлених 
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цілей. Також О. І. Миколенко зазначає, що стадія перегляду судових рішень, 

об’єднує в собі декілька процедур: а) апеляційне провадження, б) касаційне 

провадження, в) провадження за винятковими обставинами, г) провадження 

за нововиявленими обставинами. Кожна із зазначених процедур перегляду 

судових рішень складається з етапів, а саме: 1) прийняття скарги або заяви 

про перегляд справи за нововиявленими обставинами; 2) підготовка справи 

до розгляду; 3) розгляд справи; 4) ухвалення рішення; 5) доведення рішення 

до зацікавлених осіб [95, с. 251].  

Запропонована О. І. Миколенко структура адміністративного 

судочинства, на нашу думку, найбільш повно розкриває специфіку 

внутрішньої будови судового провадження щодо розгляду публічних спорів в 

адміністративних судах, а тому буде взята нами за основу при характеристиці 

процесуального порядку розгляду адміністративними судами спорів 

фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 

інформації. Разом з тим, існує декілька факторів, які спонукають нас 

переосмислити висновки О. І. Миколенка і О. В. Кузьменко щодо структури 

адміністративного судочинства. По-перше, 03.10.2017 року була прийнята 

нова редакція КАСУ, яка змінила порядок розгляду публічних спорів в 

адміністративних судах, що відобразилося на структурі адміністративного 

судочинства (такі зміни найбільш помітні при характеристиці процесуальних 

етапів адміністративного судочинства). По-друге, стадія перегляду судових 

рішень завжди була факультативною стадією та мала різні процесуальні 

форми прояву (апеляція, касація і ін.), тому переконані, що апеляційне та 

касаційне провадження не є самостійними стадіями адміністративного 

судочинства, а є лише процесуальними формами прояву стадії перегляду 

судового рішення, що було прийняте судом першої інстанції.  

Також хочемо заначити, що структура КАСУ як нормативно-правового 

акту, не співпадає і не повинна співпадати із структурою адміністративного 

судочинства, що іноді наводиться як аргумент в науковій літературі при 
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характеристиці структури адміністративного судочинства.     

 Отже, користуючись напрацюваннями науковців, які досліджували в 

своїх працях структуру адміністративного судочинства, а також 

положеннями чинного КАСУ пропонуємо в структурі адміністративного 

судочинства виділяти наступні стадії:  

1) відкриття провадження у справі; 

2) підготовка справи до судового розгляду; 

3) розгляд справи по суті та ухвалення судового рішення; 

4) перегляд судових рішень; 

5) виконання судових рішень.  

Як вже зазначалося стадія перегляду судових рішень є факультативною 

та має декілька процесуальних форм реалізації, кожна з яких 

характеризується своїм специфічним суб’єктним складом, підставами та 

набором процесуальних етапів і дій. Всі інші обов’язкові стадії 

адміністративного судочинства складаються із процесуальних етапів, які по-

суті і розкривають специфіку та змістовну наповненість стадій 

адміністративного судочинства. 

Відсутність при розгляді справи якоїсь із обов’язкових стадій або ж 

відсутність чітких часових рамок між стадіями в теорії юридичного процесу 

(юридичної процедури) називають спрощеною формою провадження. Таке 

спрощене провадження можливе і в межах адміністративного судочинства.  

Про це свідчать положення ст. 12 КАСУ та глави 10 Розділу ІІ КАСУ. Тобто 

адміністративне процесуальне законодавство звертає увага на те, що позовне 

провадження може відбуватись не тільки за загальними правилами – з 

дотриманням всіх передбачених вище стадій адміністративного судочинства 

та відповідних процесуальних вимог на кожній стадії, а й в спрощеному 

порядку, а саме, з дотриманням вимог ст.ст. 261 - 263 КАСУ.  

З огляду на предмет дослідження, який обумовлений назвою цього 

підрозділу роботи, хочемо  зазначити, що розгляд стадій адміністративного 

судочинства та форм позовного провадження є важливим для розкриття 
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специфіки реалізації права особи на звернення до адміністративного суду у 

зв’язку із оскарженням рішень, дій та бездіяльності розпорядників публічної 

інформації. Обумовлено це тим, що, по-перше, право на звернення до 

адміністративного суду реалізується вже на першій стадії адміністративного 

судочинства, а тому важливо визначитись з особливостями адміністративно-

правового процесуального забезпечення цієї стадії. По-друге, КАСУ чітко у 

ст.ст. 12, 168, 259, 260 КАСУ фіксує, що:  

1) до справ незначної складності, які можуть бути розглянуті у 

спрощеному порядку, відносяться справи про оскарження бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду 

звернення або запиту на інформацію; 

2)  клопотання позивача про розгляд справи за правилами спрощеного 

позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням 

позовної заяви або може міститися у ній; 

3) питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного 

провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.  

Тобто питання про розгляд справи щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника інформації у частині доступу до публічної 

інформації за правилами загального або спрощеного провадження 

вирішується саме на стадії відкриття провадження у справі.  

Важливою умовою реалізації права на звернення до адміністративного 

суду є дотримання строку звернення до адміністративного суду. Історія 

розвитку адміністративного процесуального законодавства щодо строків 

звернення до адміністративного суду постійно розвивалася з моменту 

прийняття КАСУ. Як правило, це було обумовлено потребами практики 

адміністративних судів, адже постійно виникала необхідність, по-перше, 

перегляду та уточнення загальних строків звернення до адміністративного 

суду, по-друге, врахування специфіки певних категорій справ, на які важко 

було розповсюдити загальні вимоги стосовно строків звернення до 

адміністративного суду. 
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Саме тому, в КАСУ спочатку (мова йде про редакцію кодексу станом 

на 06.07.2005 року): 

- містилась загальна вимога щодо строку звернення до суду, яка була 

обов’язковою як для фізичних і юридичних осіб, які звертаються з приводу 

оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

так і для суб’єктів владних повноважень, які в порядку адміністративного 

судочинства вправі пред’явити визначені законом вимоги до інших суб’єктів 

публічно-правових відносин. Такий загальний термін на момент прийняття 

КАСУ складав один рік та обчислювався з дня, коли особа дізналася або 

повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, якщо 

інше не було передбачено законом (ч. 2 ст. 99 КАСУ); 

- конкретизувався момент, з якого починає обчислюватись річний 

строк звернення до адміністративного суду, якщо законом була передбачена 

можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим 

порядком (ч. 4 ст. 99 КАСУ); 

- містилась відсилка до інших законів, які передбачають інші строки 

звернення до адміністративного суду (ч. 3 ст. 99 КАСУ) [57, с. 354].  

Практика показала, що таке правове забезпечення стоків звернення до 

адміністративного суду є недостатнім, а тому в 2011 році в КАСУ були 

внесені суттєві зміни. Станом на 13.12.2011 рік положення ст. 99 КАСУ 

містили наступні вимоги: 

по-перше, ст. 99 КАСУ окремо закріплювала загальний строк для 

фізичних і юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень та строк звернення до адміністративного суду 

суб’єктів владних повноважень щодо інших суб’єктів публічно-правових 

відносин у зв’язку з пред’явленням до них визначених законом вимог (ч. 2 ст. 

99 КАСУ); 

по-друге, в ст. 99 КАСУ було скорочено загальний строк звернення до 

адміністративного суду з одного року до шести місяців (ч. 2 ст. 99 КАСУ);  

по-третє, в ст. 99 КАСУ виділялися окремі категорії справ, для яких 
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передбачалися спеціальні строки звернення до адміністративного суду 

(наприклад, місячний строк з питань прийняття громадян на публічну 

службу, її проходження та звільнення з публічної служби, а також з питань 

оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним 

може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів); 

по-четверте, в ст. 99 КАСУ було зменшено строк звернення до 

адміністративного суду з одного року до одного місяця у випадках, коли 

законодавством передбачалась можливість досудового порядку вирішення 

спору і позивач скористався цим порядком (ч. 4 ст. 99 КАСУ) [103, с. 124].  

Але на цьому вдосконалення адміністративного процесуального 

законодавства з питань строків звернення до адміністративного суду не 

завершилось. Чинний КАСУ передбачає наступні особливості обчислення 

строків звернення до адміністративного суду: 

1) залишився шестимісячний строк для оскарження фізичними і 

юридичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень (ч. 2 ст. 122 КАСУ); 

2)  знову було скорочено строк звернення до адміністративного суду 

суб’єктів владних повноважень щодо інших суб’єктів публічно-правових 

відносин у зв’язку з пред’явленням до них визначених законом вимог – з 

шести місяців до трьох місяців (ч. 2 ст. 122 КАСУ); 

3)  деталізує в порівнянні з попередніми редакціями КАСУ особливості 

обчислення строку звернення до адміністративного суду, якщо 

законодавством передбачено досудовий порядок вирішення спору та позивач 

скористався цим порядком. Так місячний строк було замінено на 

тримісячний строк у випадках, коли законом передбачена можливість 

досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, 

або ж законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення 

спору. Також був закріплений шестимісячний строк, якщо рішення за 

результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність 

суб’єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб’єктом 
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владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом (ч. 4 ст. 122 

КАСУ).   

Як бачимо, інститут процесуальних строків, до якого відноситься і 

строк звернення до адміністративного суду, знаходиться на стадії свого 

формування, а тому не будемо здивовані, якщо в ст. 122 КАСУ в найближчі 

два – три роки ще будуть вноситись зміни, пов’язані із корегуванням як 

загального, так і спеціальних строків звернення до адміністративного суду. 

До того ж, ст. 122 КАСУ не передбачає спеціальних строків звернення до 

адміністративного суду для такої категорії справ як оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.  

Загальне тлумачення положень ст. 122 КАСУ та ст. 23 Закону «Про 

доступ до публічної інформації» дає можливість констатувати наступне.  

По-перше, строк звернення до адміністративного суду – це проміжок 

часу після виникнення спору між юридичною чи фізичною особою та 

розпорядником інформації у сфері доступу до публічної інформації, 

протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю розпорядника інформації 

порушені її права, свободи або законні інтереси.  

Словосполучення «в межах строку звернення до адміністративного 

суду, встановленого законом» означає, що позовна заява має подаватися 

лише в тих межах часу, які встановлені законом [57, с. 354]. 

При цьому слід підкреслити, що право звернення до суду не зникає у 

особи після пропуску зазначеного в законодавстві строку звернення. По-

перше, законодавство передбачає механізми поновлення строку звернення до 

адміністративного суду, що дає можливість судового захисту і після 

пропущення встановлених строків. По-друге, звернення до суду 

підтверджується самим фактом подання особою позовної заяви, але позовна 

заява може бути повернута особі, якщо суд визнає підстави для поновлення 

строку звернення до адміністративного суду неповажними (ч. 2. ст. 123 

КАСУ).  
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На цей аспект звертають увагу автори науково-практичного коментаря 

до КАСУ під редакцією С. В. Пєткова. Так науковці зазначають, що після 

закінчення строку звернення до адміністративного суду особа не втрачає 

права звернутися до адміністративного суду, але у задоволенні позовної 

заяви може бути відмовлено на тій підставі, що попущено строк звернення 

[103, с. 125].     

По-друге, дотримання вимог стосовно строків звернення до 

адміністративного суду, в тому числі, з питань оскарження юридичною чи 

фізичною особою рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації у 

сфері доступу до публічної інформації, має під собою об’єктивні підстави: 

а) чим більше часу пройшло між фактом порушення прав, свобод і 

інтересів особи та її безпосереднім зверненням до адміністративного суду, 

тим складніше доказати сам факт порушення прав, свобод і інтересів у сфері 

доступу до публічної інформації; 

б) дисциплінує учасників публічних правовідносин, з одного боку, 

оперативно реагувати на любі факти порушення прав, свобод і інтересів у 

сфері доступу до публічної інформації (такими учасниками виступають 

фізичні чи юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної 

особи), з іншого, – на законних підставах якісно виконувати свої 

функціональні обов’язки (такими учасниками виступають розпорядники 

публічної інформації); 

в) право звернення до адміністративного суду, не повинно бути 

засобом погрози чи маніпулювання у відносинах публічно-правового 

характеру, а тому реалізація такого права має певні часові рамки, які 

дозволяють захистити не тільки порушені права фізичної чи юридичної 

особи у сфері доступу до публічної інформації, а й права розпорядника 

інформації, які витікають із його безпосередніх повноважень.     

В цьому сенсі повністю погоджуємося з авторами науково-практичного 

коментаря до КАСУ під редакцією С. В. Пєткова, які зазначають, що 

дотримання строку звернення до адміністративного суду: 1) дисциплінує 
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учасників публічно-правових відносин, якщо такі відносини набули статусу 

спірних; б) запобігає зловживанням і можливості регулярно погрожувати 

зверненням до суду; в) сприяє стабільності діяльності суб’єктів  владних 

повноважень щодо виконання своїх функцій; г) сприяє доказуванню в 

адміністративному судочинстві, адже з плином часу певні обставини 

доказати чи спростувати стає все важче через те, що певні докази 

втрачаються [103, с. 125].       

По-третє, частина перша ст. 23 Закону «Про доступ до публічної 

інформації» зазначає, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника 

(адміністративний порядок), вищого органу (адміністративний порядок) або 

суду (судовий порядок). Таким чином, можна констатувати, що законом 

передбачена можливість досудового порядку вирішення спору. Це означає, 

що при визначенні строків звернення до адміністративного суду в спорах 

фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 

інформації слід обов’язково звертати увагу та враховувати вимоги ч. 4 ст. 122 

КАСУ.    

Якщо фізична чи юридична особа оскаржила рішення, дії чи 

бездіяльність розпорядника публічної інформації в адміністративному 

порядку (керівнику розпорядника чи до вищого органу), то  з дня вручення 

позивачу рішення за результатами розгляду його скарги починає 

обчислюватись тримісячний строк для звернення до адміністративного суду.  

Якщо ж рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, 

дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень не було прийнято та (або) 

про це було повідомлено позивачу у строки, передбачені законодавством, то 

для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний 

строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб’єкта владних 

повноважень із відповідною скаргою. Перша особливість цієї вимоги КАСУ 

в тому, що строк обчислюється не з моменту отримання відповіді від 
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суб’єкта владних повноважень, а з моменту подання скарги до суб’єкта 

владних повноважень. Тобто такий строк повинен собою охоплювати і 

встановлені законодавством строки розгляду скарги. Якщо керуватися 

положеннями ст. 20 Закону «Про звернення громадян», яка передбачає 

строки розгляду скарг в адміністративному порядку, то на розгляд складних 

справ може бути витрачено до сорока п’яти днів. Зрозуміло, що в цьому 

випадку строк звернення до адміністративного суду повинен бути більший 

ніж три місяці, але це не пояснює чому законодавець встановив саме 

шестимісячний строк. Логістика положень ст. 122 КАСУ показує, що 

законодавець принципово оперує виключно трьома видами термінів – 

місячний строк, тримісячний строк, шестимісячний строк. Можна 

припустити, що шестимісячний строк закріплено в ч. 4 ст. 122 КАСУ лише на 

тій підставі, що тримісячний є занадто малим для даного виду спорів, а 

інших більших строків ніж шестимісячний строк адміністративне 

процесуальне законодавство не передбачає стосовно строків звернення до 

адміністративного суду.    

По-четверте, якщо фізична чи юридична особа не скористалася 

правом альтернативного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації та одразу ж звернулася за захистом своїх 

прав, свобод та законних інтересів в судовому порядку, а саме до 

адміністративного суду, то строк звернення обчислюється на підставі 

положень ч. 2 ст. 122 КАСУ.  Згідно з вимогами ч. 2 ст. 122 КАСУ для 

звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів 

особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли 

особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, 

свобод чи інтересів.  

В даному випадку звертаємо увагу на те, що строк звернення до 

адміністративного суду починає спливати з того дня, «коли особа дізналася 

або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів».  

Якщо повернутися до переліку підстав звернення до адміністративного 
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суду з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації, то помітимо, що рішення про відмову в задоволенні 

запиту на інформацію, рішення про відстрочку в задоволенні запиту, надання 

недостовірної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, 

ненадання розпорядником публічної інформації відповіді на запит на 

інформацію є тими чинниками, які свідчать про те, що особа мала всі 

об’єктивні можливості дізнатись про порушення своїх прав, свобод чи 

інтересів.  

Коли ж мова йде про таку підставу оскарження як невиконання 

розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 

Закону «Про доступ до публічної інформації», яка передбачає порядок 

оприлюднення публічної інформації розпорядником, то в даному випадку 

важко говорити про якісь чіткі чинники, що свідчать про те, що особа мала 

всі об’єктивні можливості дізнатись про порушення своїх прав, свобод чи 

інтересів. Тому строк звернення до адміністративного суду в цьому випадку, 

як правило, починає спливати з того дня, коли особа дізналася про 

порушення своїх прав, свобод чи інтересів.  

 

 

3.3 Відкриття провадження у справі 

 

Стадія відкриття провадження у справі є першою стадією 

адміністративного судочинства та складається з наступних процесуальних 

етапів: 1) звернення до суду з позовною заявою; 2) ухвалення рішення за 

позовною заявою; 3) доведення судового рішення до зацікавлених осіб.  

Стадія відкриття провадження у справі щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника публічної інформації повинна враховувати 

правила загального або спрощеного позовного провадження, а також 

незначні особливості, які можуть бути притаманні даній категорії 

адміністративних справ.   
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Звернення до суду з позовною заявою є процесуальним етапом стадії 

відкриття провадження у справі, яке регламентується положеннями статей 

159, 160, 161, 168 КАСУ. Керуючись цими положеннями КАСУ можна 

визначити сферу правовідносин, яка охоплюється даним процесуальним 

етапом.  

1. Позовна заява подається в суд першої інстанції де вона реєструється 

та не пізніше наступного дня передається судді (ч. 1 ст. 168 КАСУ). При 

цьому КАСУ розрізняє два види зав’яв – заяви по суті справи, до яких 

відноситься і позовна заява (ч. 2 ст. 159 КАСУ) та заяви з процесуальних 

питань (ст.ст. 166, 167 КАСУ). 

2. Позовна заява повинна відповідати встановленим КАСУ вимогам 

щодо її форми. Так чинний КАСУ передбачає, що за формою позовна заява 

повинна бути подана в письмовому вигляді, при цьому передбачається 

можливість її оформлення шляхом заповнення бланку позову, який надається 

адміністративним судом (ч. 3 ст. 160 КАСУ). Також передбачається 

можливість оформлення позовної заяви за допомогою службовця апарату 

адміністративного суду (ч. 4 ст. 160 КАСУ). Разом з тим, така допомога є 

обмеженою і полягає лише в тому, що службовці апарату адміністративного 

суду можуть надавати на прохання позивача допомогу у вигляді роз’яснення 

стосовно відповідності позовної заяви вимогам ст. 160 КАСУ щодо її 

оформлення, а не стосовно її змісту та правового обґрунтування [57, с. 368]. 

Наприклад, службовець апарату адміністративного суду може: а) надати 

зразки чи бланки позовної заяви; б) ознайомити позивача з правилами 

підсудності справ і вимогами КАСУ до позовної заяви та її оформлення; в) 

надати реквізити для сплати судового збору; г) консультувати щодо розміру і 

порядку оплати судових витрат; ґ) попередньо перевірити правильність 

оформлення позовної заяви [103, с. 132]. Оформлення позовної заяви вимагає 

також від позивача: а) зазначити повне найменування юридичних осіб або 

прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб, які є учасниками справи, їх 

місцезнаходження, місце проживання чи перебування, поштовий індекс, 
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ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних 

осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери 

засобів зв’язку, офіційну електронну адресу або адресу електронної пошти; 

б) вказати найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; в) 

вказати перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; г) 

вказати про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або 

електронних доказів, копії яких додано до заяви; ґ) зазначити докази, які не 

можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); д) надати 

власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого 

позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим 

предметом та з тих самих підстав. 

3. Позовна заява повинна відповідати встановленим КАСУ вимогам 

щодо її змісту. КАСУ передбачає, що у позовній заяві позивач повинен 

викласти свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування (ч. 1 ст. 160 

КАСУ). Частина п’ята ст. 160 КАСУ конкретизує цю вимогу до змісту 

позовної заяви та вимагає від позивача розкрити зміст позовних вимог і 

викласти обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а у справах 

щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

(у нашому випадку розпорядника інформації) – обґрунтування порушення 

оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів 

позивача.  

Наприклад, до Окружного адміністративного суду міста Києва 

звернулась ОСОБА_1 з позовною заявою до Служби безпеки України з 

наступними вимогами: 1) визнати протиправними дії Служби безпеки 

України; 2) зобов’язати Службу безпеки України надати публічну 

інформацію [137]. Вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування 

висвітлювались у позовній заяві наступним чином. 
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ОСОБА_1 звернулась до Служби безпеки України із запитом від 

05.10.2016 про надання інформації, на підставі статей 1, 13, 19, 20, Закону 

«Про доступ до публічної інформації» щодо наступних питань: а) скількох 

осіб рекомендовано позбавити пенсій у результаті перевірок (бажано надати 

кількість з вказівкою по містах України); б) скількох осіб рекомендовано 

позбавити соціальних виплат у результаті перевірок (бажано надати кількість 

з вказівкою по містах України); в) надати результати перевірок внутрішньо 

переміщених осіб, що отримують пенсії та інші соціальні виплати. 

Служба безпеки України листом від 10.10.2016 №8/1/5-14593 надала 

відповідь на запит ОСОБА_1 від 05.10.2016, згідно якого порушенні у запиті 

питання вивчаються у рамках розпочатих, у тому числі й за матеріалами 

Служби безпеки України, кримінальних проваджень, внесених до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами. Також в листі 

зазначено, що слідство триває, а тому відповідно до ст. 222 КПК України 

відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу 

слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнаються можливими. 

Вважаючи зазначену відповідь Служби безпеки України протиправною, 

позивач звернувся до суду з даним позовом. 

Обґрунтування ж порушення оскаржуваним рішенням Служби безпеки 

України прав особи у сфері доступу до публічної інформації 

обґрунтовувалось з посиланнями на статті Законів «Про інформацію» та 

«Про доступ до публічної інформації». ОСОБА_1 стверджувала, що згідно 

ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що 

передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, 

зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод 

і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати 

громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші 

права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси 

юридичних осіб. Частина ж перша ст. 1 Закону «Про доступ до публічної 

інформації» визначає, що публічна інформація – це відображена та 
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задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Хочемо зазначити, що суд визнав затребувану інформації такою, що 

має режим обмеженого доступу, а тому у задоволенні позову було 

відмовлено повністю [137].  

У іншій адміністративній справі до Окружного адміністративного суду 

міста Києва звернулась ОСОБА_1 з адміністративним позовом до 

Генеральної прокуратури України про визнання протиправними дій, 

зобов’язання вчинити дії [141]. Суть спору полягала в тому, що Генеральна 

прокуратура України відмовила у наданні інформації по запиту, що і 

спонукало позивача звернутись до адміністративного суду. В обґрунтування 

позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачем на його запит на 

інформацію від 25.11.2016 року неправомірно відмовлено у наданні 

інформації, оскільки відповідь надано не по суті запиту. Відповідач же надав 

через канцелярію суду свої письмові заперечення, у яких просив відмовити у 

задоволенні адміністративного позову повністю. При відповідач 

підкреслював, що позивачем не зазначено конкретних обставин, які 

вказували б на порушення чинного законодавства. Тобто в позовній заяві 

були відсутні обґрунтування щодо порушення оскаржуваними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача. Отже підстави для 

задоволення цієї позовної заяви були відсутні, а тому адміністративний суд 

відмовив в повному обсязі у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 [141].  

4. У позовній заяві можуть бути вказані і інші відомості, які необхідні 

для правильного вирішення спору. Передбачений у частині 5 ст. 160 КАСУ 

перелік відомостей, які слід зазначати в позовній заяві, не є вичерпним. 

Особа може передбачити у змісті позовної заяви і інші відомості, які 
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стосуються предмету спору та можуть бути корисними для вирішення 

справи.   

5. Позовна заява супроводжується пакетом документів, які є 

обов’язковими для формування адміністративної справи та подальшого її 

руху (вирішення). Наприклад, до позовної заяви про оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності розпорядника публічної інформації додаються: а) копії 

позовної зави, копії інших документів, які супроводжують позовну заяву; б) 

всі наявні у позивача докази (письмові чи електронні докази можна подати у 

вигляді копій); в) оригінал або копія оспорюваного рішення розпорядника 

публічної інформації; г) документ про сплату судового збору у встановлених 

порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від 

сплати судового збору (перелік осіб, які звільняються від сплати судового 

збору, закріплюється в ст. 5 Закону «Про судовий збір») [197]; ґ) заяву про 

поновлення строку звернення до адміністративного суду, якщо такий строк 

було пропущено, та докази поважності причин його пропуску; д) клопотання 

та заяви позивача, наприклад, про розгляд справи за правилами спрощеного 

позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи 

за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, 

розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, тощо. 

Ухвалення рішення за позовною заявою є найважливішим 

процесуальним етапом стадії відкриття провадження у справі, адже саме на 

цьому етапі остаточно вирішується «процесуальна доля» адміністративної 

справи. Чинний КАСУ передбачає декілька можливих наслідків розгляду 

позовної заяви адміністративним судом: а) залишення позовної заяви без 

руху; б) повернення позовної заяви; в) відмова у відкритті провадження в 

адміністративній справі; г) відкриття провадження в адміністративній справі.  

Розглянемо більш детально всі зазначені вище правові наслідки з 

огляду на справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації.  

Позовна заява щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
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розпорядників публічної інформації може бути залишена без розгляду у 

наступних випадках:  

1) заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 160 КАСУ. 

Це найбільш розповсюджений недолік, який пов’язаний з недотриманням 

вимог щодо оформлення позовної заяви та її змісту. Наприклад, А. В. 

Красовська, розглядаючи особливості адміністративного судочинства у 

справах про припинення юридичних осіб за позовами суб’єктів владних 

повноважень, звертає увагу на те, що на практиці суди залишали без розгляду 

позовну заяву з наступних причин: не зазначений номер засобу зв’язку, 

адреса електронної пошти відповідача (якщо такі відомі); зазначено 

неправильну адресу місцезнаходження відповідача; не співпадає 

найменування відповідача у позовній заяві та доданих до неї документах; не 

співпадає найменування позивача у позовній заяві і у підписі; не зазначено 

повне найменування сторін тощо [68, с. 112-113]. Не з усіма рішеннями 

адміністративних судів А. В. Красовська погоджується. На її думку,  

підставою для залишення позовної заяви без руху мали б бути лише істотні 

недоліки, які об’єктивно перешкоджають виникненню судочинства або 

можуть призвести до порушення процесуальних прав відповідача. Дрібні 

формальні недоліки, які можуть бути усунуті під час підготовчого 

провадження або судового розгляду справи, не повинні використовуватися як 

підстава для залишення позовної заяви без руху, оскільки перешкоджають 

доступу до суду [68, с. 113]. Схожу позицію висловлюють і автори науково-

практичного коментаря до КАСУ під редакцією С. В. Пєткова. Так 

зазначається, що суд не повинен формально ставитись до свого 

повноваження щодо залишення позовної заяви без розгляду. Це 

повноваження слід застосовувати лише у випадках, коли виявлені недоліки є 

такими, що перешкоджають суду вирішити питання про відкриття 

провадження в адміністративній справі та виконати обов’язок з повідомлення 

про це осіб, які беруть участь у справі. Навіть відсутність поштової адреси 

відповідача, на думку авторів науково-практичного коментаря, не повинна 
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бути підставою для залишення позовної заяви без руху, якщо дізнатися її для 

суду не є проблемою [103, с. 138]. Автори науково-практичного коментаря до 

КАСУ під редакцією А. Т. Комзюка теж звертають увагу на те, що деякі 

елементи позовної заяви (які передбачені в ч. 5 ст. 160 КАСУ) не можуть 

бути обов’язковими, а їх відсутність – слугувати підставою для залишення 

заяви без руху (наприклад, відомості про номери засобів зв’язку та адреси 

електронної пошти сторін і ін.) [57, с. 386]. Таким чином, можна говорити 

про існування обов’язкових та факультативних вимог щодо оформлення 

позовної заяви, де обов’язкові вимоги завжди будуть вести до судового 

рішення про залишення заяви без руху (наприклад, несплата судового збору 

у встановленому законом розмірі, ненаведений перелік документів, які 

подаються разом з позовної заявою і ін.), а факультативні – повинні 

розглядатися по відношенню до кожного конкретного випадку. Наприклад, 

до факультативних вимог оформлення позовної заяви у справах про 

оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

можна віднести відсутність поштової адреси розпорядника інформації як 

відповідача по справі, адже таку адресу легко дізнатися.   

2) заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 161 КАСУ. 

Мова йде про ненадання чи надання в недостатній кількості копій позовної 

заяви чи копій інших документів, які супроводжують позовну заяву. Ця 

вимога чинного законодавства додатково забезпечує реалізацію в межах 

адміністративного судочинства принципу рівності усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом, адже вимагає щоб усі учасники справи, в 

тому числі і треті особи (якщо вони є учасниками справ щодо оскарження 

рішень, дій та бездіяльності розпорядників публічної інформації), мали 

доступ до всіх матеріалів справи та могли з ними знайомитись.    

З приводу залишення позовної заяви без руху адміністративний суд 

виносить ухвалу, яка постановляється протягом п’яти днів з дня подання 

позовної заяви. В ухвалі суд зазначає: 
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по-перше, недоліки позовної заяви. При визначенні недоліків позовної 

заяви суд не може обмежтись лише посиланням на певний пункт чи частину 

ст. 162 КАСУ. Він зобов’язаний вказати конкретний недолік (наприклад, в 

заяві був відсутній перелік документів, які були подані особою разом з 

позовною заявою); 

по-друге, спосіб усунення недоліків позовної заяви. Наприклад, якщо 

до позовної заяви не були додані документи, то пропонується відповідні 

документи подати до канцелярії адміністративного суду або направити на 

його адресу поштою. Якщо підставою прийняття ухвали про залишення 

позовної заяви без руху стала несплата судового збору у встановленому 

законом розмірі, то суд в ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити чи доплатити; 

по-третє, строк усунення недоліків позовної заяви. Такий строк не 

повинен перевищувати десять днів з дня вручення ухвали про залишення 

позовної заяви без руху.  

Якщо позивач у справі щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання 

до адміністративного суду та приймається до розгляду. Якщо ж позивач не 

усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, то 

адміністративний суд повертає позовну заяву позивачеві. 

Чинний КАСУ передбачає і інші підстави для повернення позивачеві 

позовної заява щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації. Так суд постановляє ухвалу про повернення позовної 

заяви у наступних випадках:  

1) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав 

заяву про її відкликання. Як зазначають автори науково-практичного 

коментаря під редакцією А. Т. Комзюка, право позивача клопотати про 

повернення позовної заяви випливає з основоположного принципу 

адміністративного судочинства – принципу диспозитивності [57, с. 116-117]. 
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Це означає, що принцип диспозитивності покладає на адміністративний суд 

обов’язок вирішувати лише ті питання і спори, за вирішенням яких до нього 

звернувся позивач. Тобто адміністративний суд не може самостійно 

ініціювати питання про порушення провадження по справі, якщо цього не 

хоче позивач, який у передбаченому законом порядку відкликав позовну 

заяву. В даному випадку адміністративному суду залишається тільки 

пересвідчитись, що ця заява підписана тією ж особою, що й позовна заява. 

Також слід звернути увагу на те, що відкликання позовної заяви не тягне за 

собою наслідків у вигляді закриття справи. В цьому сенсі її не потрібно 

ототожнювати з «відмовою від адміністративного позову», яка 

регламентується ч. 1 ст. 238 КАСУ. Відкликання позовної заяви такого 

правового наслідку не має, адже позивач, який відкликав позовну заяву, має 

право у майбутньому звернутися до суду з тими самими позовними 

вимогами, до тієї самої сторони і з тих самих підстав. Якщо ж мова йде про 

відмову від позову, то, будучи підставою для закриття адміністративної 

справи, вона виключає будь-яку можливість висунення аналогічних позовних 

вимог у майбутньому в межах адміністративного судочинства. 

2) позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної 

дієздатності, не підписаний або підписаний особою, яка не має права його 

підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано. Частина 2 ст. 

43 КАСУ зазначає, що  адміністративна процесуальна дієздатність – це 

здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та 

обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові. 

Адміністративна процесуальна дієздатність належить фізичним особам, які 

досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним 

особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових 

відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати 

участь. В даному випадку мова йде не тільки про дієздатних осіб, що досягли 

18-річного віку, а й про осіб, яким ще не виповнилося 18 років, але вони є 

самостійними і повноправними учасниками певних публічно-правових 
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відносин. Частина 3 ст. 43 КАСУ наголошує на тому, що адміністративні 

процесуальні права та обов’язки можуть також реалізовувати в межах 

адміністративного судочинства і юридичні особи. Ці загальні положення 

щодо адміністративної процесуальної дієздатності в повній мірі 

використовуються і в межах справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації.   

3) позовну заяву було подано після спливу строку її подання, а вказані 

особою підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду 

є неповажними. Строки звернення до адміністративного суду з приводу 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації 

детально аналізувалися нами в попередніх положеннях нашого дослідження, 

а тому не будемо зупинятися на характеристиці цієї підстави суду що 

прийняття ухвали про повернення позовної заяви.         

4) позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до 

цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з 

однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання 

про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, 

повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду. Наприклад, 

А. В. Красовська вважає, що практичне застосування цієї підстави 

повернення позовної заяви викликає труднощі у зв’язку із неможливістю 

встановити факт наявності тотожної справи не лише в іншому, а навіть й у 

тому самому суді. Вчена наголошує на тому, що під час вирішення питання 

про відкриття провадження у справі суд не зобов’язаний і фактично не може 

перевіряти чи є тотожна справа в суді. При цьому, найбільш ймовірним 

джерелом надходження цієї інформації є сторони, насамперед, відповідач. 

Однак, його у стадії відкриття провадження суд не опитує. Тому про 

наявність тотожної справи суд найчастіше дізнається під час попереднього 

судового розгляду.  Разом з тим, підкреслює А. В. Красовська, суддя може 

дізнатися про тотожні судові рішення та про перебування такої справи у 
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провадженні суду з Єдиного державного реєстру судових рішень, а також  з 

даних електронної бази Документообігу адміністративних судів [68, с. 121].  

5) інші випадки, які передбачені в пунктах 4 – 8 ч. 4 ст. 169 КАСУ та 

які при певних обставинах можуть бути враховані в справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.      

Слід підкреслити, що перелік підстав для повернення позовної заяви є 

вичерпним, а тому адміністративний суд не може на власний розсуд інші 

факти трактувати як підстави для повернення позовних заяв. До того ж, 

ухвала про повернення позовної заяви може бути оскаржена в загальному 

порядку за правилами перегляду судових рішень (Розділ ІІІ КАСУ).  

Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі з 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації можлива у 

випадках, передбачених у ч. 1 ст. 170 КАСУ: 

1) позов не належить розглядати за правилами адміністративного 

судочинства. В нашому комплексному дослідженні вже неодноразово на це 

зверталась увага в попередніх підрозділах, а тому ще раз хочемо наголосити 

на тому, що адміністративний суд на стадії відкриття провадження у справі 

повинен враховувати: 

по-перше, сферу суспільних відносин, на яку розповсюджується і не 

розповсюджується дія Закону «Про доступ до публічної інформації», адже 

положення цього нормативно-правового акту не поширюються на відносини 

щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні 

ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які 

регулюються спеціальним законом; 

по-друге, сферу суспільних відносин, на яку не розповсюджується 

юрисдикція адміністративних судів. Мова йде про дотримання вимог частин 

2 і 3 ст. 19 КАСУ.  

В цьому сенсі, корисним для практичного застосування положень ст. 

170 КАСУ є врахування і використання пунктів 3 і 4 Постанови Пленуму 

Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 
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практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» [191].  

Автори науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією С. В. 

Пєткова, зазначають, що застосовуючи цю підставу для відмови у відкритті 

провадження адміністративний суд фактично вказує, що він не компетентний 

вирішувати вимоги позовної заяви, оскільки відповідно до ст. 19 Конституції 

України він зобов’язаний діяти в межах повноважень, встановлених законом. 

Зазвичай відмовляють у розгляді позовної заяви у трьох випадках: а) якщо 

спірні відносини не є публічно-правовими; б) якщо у спорі відсутній суб’єкт 

владних повноважень; 3) якщо взагалі відсутній спір  [103, с. 140]. 

Дійсно, це найбільш поширена підстава для відмови у відкритті 

провадження по справам, які стосуються оскарження рішень, дій та 

бездіяльності розпорядників інформації. В судовій практиці багато випадків 

відмови у відкритті провадження з різних підстав, що охоплюються п. 1 ч. 1 

ст. 170 КАСУ. Головними серед них є: 

а) недоліки правового статусу сторін. Так, звернення до суду з 

позовною заявою щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації, не може стосуватися осіб, які за своїм 

правовим статусом не є розпорядниками публічної інформації. Наприклад, 

згідно пункту 2.1. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 29 вересня 2016 року №10 «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» до розпорядників інформації не можна віднести посадових і 

службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, адже 

вони, виходячи зі змісту Закону «Про доступ до публічної інформації» не 

охоплюються змістом поняття «суб’єкт владних повноважень». Те ж саме 

стосується міського голову і голів районної (обласної) рад [191]. Не є 

розпорядниками публічної інформації і суб’єкти, які не є учасниками 

правовідносин щодо надання доступу до публічної інформації, а 

виступають, учасниками інших інформаційних відносин. Наприклад, 
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народні депутати України та депутати місцевих рад при виконанні ними 

своїх депутатських повноважень не можуть бути суб’єктами відносин у 

сфері доступу до публічної інформації. Всі інформаційні відносини в межах 

реалізації депутатських повноважень регламентуються спеціальними 

законами – Законом «Про статус народного депутата України» та Законом 

«Про статус депутатів місцевих рад». 

Разом з тим, існування у національному законодавстві поняття 

«інформація, що має суспільний інтерес», яке не має чіткого змістовного 

наповнення і встановлюється лише шляхом використання цілого набору 

спеціальних критеріїв, призводить до того, що суддя адміністративного суду 

не наважується використовувати цю підставу для відмови у відкритті 

провадження, якщо є щонайменша ймовірність визнання інформації такою, 

що має суспільний інтерес.   

Важко також застосувати вимогу п. 1 ч. 1 ст. 170 КАСУ до позовної 

заяви, де відповідачем зазначено особу, якій згідно із законом чи договором 

були делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень. 

Адміністративному суду необхідно буде в кожному конкретному випадку не 

тільки встановити факт наявності і реалізації делегованих повноважень, а й 

встановлювати факт наявності чи відсутності розпорядника інформації у 

відповідних інформаційних відносинах. Так, пункт 2.8. Постанови Пленуму 

Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» зазначає, що встановлення законом можливості 

делегування певних повноважень не засвідчує факт такого делегування 

безпосередньо. Для з’ясування питання, чи є особа, яка надає певний вид 

державних послуг і до якої надійшов запит на інформацію щодо цих послуг, 

розпорядником інформації у розумінні Закону «Про доступ до публічної 

інформації», суди повинні встановити суть виконуваних ним повноважень та 

підстави їх реалізації [191].   
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б) спір не охоплюється юрисдикцією адміністративних судів. Частково 

ці питання висвітлені в пункті 4 Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року №10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 

до публічної інформації» [191]. Так в Постанові зазначається, що: 

по-перше, процесуальні закони (ГПК України, КАСУ, КУпАП, КПК 

України, ЦПК України, Закон «Про виконавче провадження») регламентують 

спеціальний порядок доступу (ознайомлення) учасників відповідних процесів 

до інформації, створеної чи одержаної у ході судового провадження та у ході 

виконавчого провадження; 

по-друге, особа, яка приймає участь у справі, повинна адресувати своє 

звернення стосовно розгляду справи до суду як суб’єкта процесуальних 

правовідносин і на підставі процесуального законодавства. Якщо таке 

звернення буде адресоване суду (керівництву суду) як установі, то суд  

повинен відмовити у його задоволенні, оскільки не володіє і не зобов’язаний 

володіти запитуваною інформацією (п. 1 ч. 1ст. 22 Закону «Про доступ до 

публічної інформації»); 

по-третє, у зв’язку з тим, що інформація про стан розгляду справ 

міститься в автоматизованій системі документообігу суду, користувачами 

якої є, у тому числі, працівники апарату суду (ст. 15-1 КАСУ), то запити про 

надання інформації про суд, який розглядає справу, сторін спору та предмет 

позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і 

час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого можуть 

адресуватися до суду як установи. Зазначена інформація є відкритою та 

підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової 

влади України, крім випадків, установлених законом; 

по-четверте, забезпечення роботи автоматизованої системи 

документообігу в суді, вирішення кадрових питань, здійснення діловодства, 

ведення судової статистики, узагальнення судової практики, є владними 
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управлінськими функціями, а тому інформація стосовно реалізації цих 

функцій охоплюється поняттям публічної інформації і надається відповідно 

до Закону «Про доступ до публічної інформації.    

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав є судові рішення, що набрали законної сили. Відмовити у 

відкритті провадження адміністративний суд може, якщо позовна заява була 

подана щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав, які вже розглядалися в рамках адміністративного 

судочинства та стосовно яких є відповідні рішення (наприклад, ухвала про 

відмову у відкритті провадження в адміністративній справі чи ухвала про 

закриття провадження в адміністративній справі) або постанова суду. При 

цьому слушно зазначається в науковій літературі, що виявити вирішену 

судом тотожну справу можливо за умови повноцінного функціонування 

Єдиного державного реєстру судових рішень у відповідності до вимог Закону 

«Про доступ до судових рішень» [173]. Зазначена підстава для відмови у 

відкритті провадження у справі спрямована на усунення випадків повторного 

вирішення судом спорів, які вже розглянуті і остаточно вирішені по суті. 

Виходячи з принципу обов’язковості судового рішення, існування декількох 

судових рішень у справі не допускається [68, с. 128].        

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, яка не 

є суб’єктом владних повноважень, які звернулися із позовною заявою або до 

яких пред’явлено позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва. По-перше, спірні відносини, що виникають між 

фізичними і юридичними особами та розпорядниками інформації в сфері 

надання публічної інформації не допускають правонаступництва. По-друге, 

загальновідомим фактом припинення існування фізичної особи є її смерть 

або оголошення померлою в установленому законом порядку. Строки, які 

передбачені цивільним законодавством та дотримання яких є обов’язковим 

для визнання особи померлою, не можуть бути використані в межах 

адміністративного судочинства з огляду на швидкоплинність строків 
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звернення до адміністративного суду, що передбачені ст. 122 КАСУ. По-

третє, юридична особа припиняє своє існування внаслідок ліквідації або 

реорганізації (приєднання, поділу, злиття, перетворення, виділення тощо). 

Вважається, що юридична особа припинила своє існування з дня внесення  до 

єдиного державного реєстру запису про її припинення.        

4) у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Особливість 

цієї підстави для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі 

полягає у тому, що, по-перше, в адміністративних судах знаходиться дві (чи 

більше) подібні справи, тобто між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав, але по ним ще не було прийнято остаточного 

судового рішення, або прийняте судове рішення не набрало законної сили у 

зв’язку із його оскарженням, по-друге, суд відмовляє у відкритті 

провадження по адміністративній справі, у зв’язку з тим, що вже було 

розпочате провадження по тотожній справі.  

Перелік зазначених у ч. 1 ст. 170 КАСУ підстав є вичерпним, а тому 

розширеному тлумаченню як з боку учасників справи, так і з боку 

адміністративного суду не підлягає. Це означає, що суддя вправі відмовити у 

відкритті провадження у справі лише з підстав, передбачених законом. Також 

не допускається відмова у відкритті провадження у справі з мотивів 

недоведеності заявленої вимоги, відсутності доказів, пропуску позовної 

давності та інших не передбачених законом підстав [68, с. 132].  

Якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її 

повернення чи відмови у відкритті провадження у справі, то суддя відкриває 

провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви (ч. 2 ст. 

171 КАСУ). Питання про відкриття провадження в адміністративній справі 

вирішується суддею протягом п’яти днів з дня надходження до 

адміністративного суду: а) позовної заяви; б) заяви про усунення недоліків 

позовної заяви у разі залишення позовної заяви без руху; в) отримання судом 

у порядку, визначеному частинами 3 – 6 ст. 171 КАСУ, інформації про місце 
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проживання (перебування) фізичної особи. Про це адміністративний суд 

постановляє ухвалу, яка за оформленням та змістом повинна відповідати 

вимогам ч. 9 ст. 171 КАСУ.  

На стадії відкриття провадження суд вирішує, за правилами якого 

провадження слід розглядати справу, – загального або спрощеного позовного 

провадження. Тому в ухвалі суд може вказати дату, час і місце проведення 

судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде 

розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження з 

повідомленням (викликом) сторін. Якщо ж суд вирішив розглядати справу за 

правилами спрощеного позовного провадження на підставі розгляду 

відповідного клопотання позивача, то в ухвалі про відкриття провадження 

суд повинен вказати строк відповідачу для подання заперечень проти 

розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який, в 

свою чергу, не може бути меншим п’яти днів з дня вручення ухвали (ч. 12 ст. 

171 КАСУ).  

Разом з тим, існування спрощеного позовного провадження потребує 

врахування наступних вимог чинного КАСУ: 

по-перше, за правилами спрощеного позовного провадження може бути 

розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, 

в тому числі, і будь-яка справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації. Виняток з цього правила складають 

лише справи, передбачені у ч. 4 ст. 257 КАСУ (наприклад, про примусове 

відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, з мотивів суспільної необхідності і ін.); 

по-друге, при вирішенні питання про розгляд справи за правилами 

спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення 

справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та 

складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи 

потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) 

кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи 
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значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду 

справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 3 ст. 257 

КАСУ);  

по-третє, за правилами спрощеного позовного провадження без 

повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) суд розглядає 

справи про оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або 

розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на 

інформацію. В цьому випадку заявами по суті справи є лише позов та відзив. 

Тобто відсутні інші процесуальні документи, які притаманні другій стадії 

адміністративного судочинства, а саме, відповідь на відзив, заперечення, 

пояснення третьої особи. 

Отже на стадії відкриття провадження адміністративний суд вирішує, в 

якому провадженні розглядати справу про оскарження рішень, дій чи 

бездіяльність розпорядника публічної інформації – в загальному чи 

спрощеному порядку.  

Більшість справ цієї категорії розглядається в спрощеному порядку. 

КАСУ в старій редакції (до 03.10.2017 року) теж передбачала можливість 

розгляду справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

інформації в рамках «скороченого провадження» [134; 135; 128]. Чинний 

КАСУ передбачає три форми розгляду справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації: 

- за правилами загального позовного провадження; 

- за правилами спрощеного провадження в судовому засіданні з 

повідомленням (викликом) сторін; 

- за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення 

учасників справи (у письмовому провадженні), якщо мова йде про 

оскарження бездіяльності розпорядника інформації щодо розгляду звернення 

або запиту на інформацію.     

Розгляд справи за правилами спрощеного провадження є правом, а не 

обов’язком адміністративного суду. Якщо на стадії відкриття провадження 
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суд дійде висновку про розгляд справи в судовому засіданні, він відкриває 

загальне позовне провадження. До того ж адміністративний суд не зв’язаний 

клопотанням позивача, який може просити розглянути справу в порядку 

спрощеного провадження.  

Доведення судового рішення до зацікавлених осіб є процесуальним 

етапом стадії відкриття провадження у справі, який не завжди виділяється в 

науково-методичній літературі, але є важливим для дотримання вимог 

адміністративної процесуальної форми. В даному випадку мова йде не про 

всі процесуальні рішення, що приймаються судом на першій стадії 

адміністративного судочинства, а лише про ті, що свідчать про закінчення 

певного етапу руху конкретної справи в межах адміністративного 

судочинства. До таких судових рішень відносяться: а) ухвала про повернення 

позовної заяви; б) ухвала про відмову у відкритті провадження в 

адміністративній справі; в) ухвала про відкриття провадження у справі.  

КАСУ передбачає наступний порядок доведення судових рішень до 

зацікавлених осіб: 

1) суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду 

не пізніше п’яти днів з дня її надходження або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків (ч. 5 ст. 169 КАСУ); 

2) копія ухвали про відмову у відкритті провадження в 

адміністративній справі разом із позовною заявою та усіма доданими до неї 

матеріалами не пізніше наступного дня після її постановлення надсилається 

особі, яка подала позовну заяву (ч. 3 ст. 170 КАСУ). Наприклад, А. В.  

Красовська вважає, що в цій частині адміністративне процесуальне 

законодавство є недосконалим. Якщо копія ухвали про відмову у відкритті 

провадження не надсилається відповідачеві, то він взагалі може й не знати 

про те, що така позовна заява подавалась. У зв’язку з тим, що відмова у 

відкриті провадження є перешкодою для повторного звернення з таким 

самим позовом, для позивача вона теж має суттєве юридичне значення. Так, 

він може, захищаючись проти позову, послатися на відмову у відкритті 
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провадження в тотожній справі, що мала місце раніше. Тому А. В.  

Красовська переконана, що в чинному законодавстві слід передбачити 

обов’язок суду надсилати копії усіх процесуальних документів (зокрема 

ухвали про відмову у відкритті провадження) усім особам, які беруть участь 

у справі [68, с. 132]. Повністю підтримуємо ці аргументи, адже принцип 

рівності сторін, серед іншого, полягає також і у рівності прав на доступ до 

інформації. Тому переконані в тому, що особа, на яку подавали позов, і 

стосовно якої була винесена ухвала про відмову у відкритті провадження в 

адміністративній справі, має право знати, що до неї було подано позов; 

3) копія ухвали про відкриття провадження у справі надсилається 

учасникам справи, а також іншим особам, якщо цього вимагає 

адміністративне процесуальне законодавство (ч. 1 ст. 174 КАСУ).   

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Аналіз особливостей адміністративного процесуально правового 

забезпечення процедури звернення до адміністративного суду щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

дає можливість зробити наступні висновки. 

1. Аналіз розвитку адміністративного процесуального законодавства з 

питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації показує, що Закон «Про доступ до публічної інформації», 

встановивши у 2011 році підстави судового оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації, не вніс змін в КАСУ, що 

певний час унеможливлювало захист прав особи на доступ до публічної 

інформації в межах адміністративного судочинства.  

Адміністративні суди були обмежені у реалізації своїх повноважень, 

адже були відсутні правові підстави для розгляду спорів щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, які 
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відносились до: 1) юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації 

щодо використання бюджетних коштів; 2) суб’єктів господарювання, які 

займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи 

виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації 

щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Ця правова колізія була 

вирішена тільки у березні 2014 року, коли частина друга ст. 17 КАСУ була 

доповнена сьомим пунктом.  Саме з цього моменту даний вид публічних 

спорів можна було офіційно виділяти як самостійний і специфічний вид 

публічних спорів, які вправі розглядати адміністративні суди.    

2. Аналіз науково-аналітичного забезпечення адміністративного 

судочинства в цілому та безпосередньо з питань оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації свідчить про те, що 

більшість проведених до цього часу досліджень адміністративного 

судочинства або взагалі оминали окреслену проблематику, або лише 

фрагментарно висвітлювали її в контексті інших досліджень.  До того ж нова 

редакція КАСУ від 03.10.2017 року, яка суттєво змінила зміст процедури 

розгляду спорів в адміністративних судах, призвела до того, що велика 

частина наукових і науково-практичних праць, які були написані до 

03.10.2017 року і присвячені проблемам адміністративного судочинства, не 

втративши свого теоретичного значення, втратили практичне значення для 

суб’єктів правозастосування і, в першу чергу, для адміністративних судів.  

3. Адміністративне процесуальне право набуло свого повноцінного 

розвитку лише після створення системи адміністративних судів та прийняття 

КАСУ. Разом з тим, категоріальний апарат адміністративного 

процесуального права і сьогодні ще формується. Ця проблема набула свого 

яскравого прояву у правовому регулюванні юрисдикції адміністративних 

судів. Наприклад, ст. 17 КАСУ в момент прийняття КАСУ мала назву 

«Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних 

справ», а ст. 18 КАСУ – «Предметна підсудність адміністративних справ», 
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що давало можливість говорити про різну правову природу та зміст понять 

«компетенція» і «підсудність» адміністративних судів. З 07.07.2010 року ст. 

17 КАСУ була змінена і почала називатись «Юрисдикція адміністративних 

судів щодо вирішення адміністративних справ», що дало привід знову 

порівнювати та співвідносити між собою поняття «компетенція», 

«юрисдикція» і «підсудність» адміністративних судів.  

Сьогодні в науковій літературі відбувся певний термінологічний 

розподіл, коли поняття «юрисдикція» і «компетенція» розглядають як 

властивості суду чи судів, а поняття «підсудність» пов’язують виключно з 

властивостями справ, що розглядаються у суді чи судах.  

4. Встановлення конкретного адміністративного суду, компетентного 

розглядати справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації, є можливим лише за умови визначення 

належності адміністративної справи за предметною, інстанційною та 

територіальною юрисдикцією.     

5. Аналіз положень адміністративного процесуального законодавства 

дозволяє визначити особливості юрисдикції адміністративних судів, яка 

розповсюджується на спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у 

частині доступу до публічної інформації: 

- чинний КАСУ на відміну від попередньої редакції не закріплює 

альтернативну предметну юрисдикцію, а тому за предметною юрисдикцією 

справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

інформації у частині доступу до публічної інформації підсудні окружним 

адміністративним судам (ч. 2 ст. 20 КАСУ); 

- за інстанційною юрисдикцією спори фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації розглядаються: а) 

окружними адміністративними судами як судами першої інстанції; б) 

апеляційними адміністративними судами як судами апеляційної інстанції; в)  
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Верховним Судом як судом касаційної інстанції; 

- чинний КАСУ на відміну від попередньої редакції закріплює 

альтернативну територіальну юрисдикцію, яка полягає тому, що зацікавлена 

особа може подати адміністративний позов як за місцем проживання 

(перебування, знаходження) позивача, так і за місцезнаходженням 

відповідача.  

6. Зміст ч. 1 ст. 5 КАСУ, яка закріплює право особи звернутися до 

адміністративного суду, обов’язково слід розкривати з врахуванням 

положень п. 7 ч. 1 ст. 19 КАСУ, яка конкретизує суб’єкта, що порушує права 

особи у публічній сфері, а саме, відносить до таких суб’єктів не тільки 

суб’єктів владних повноважень, а й інших суб’єктів, які згідно Закону «Про 

доступ до публічної інформації» відносяться до розпорядників публічної 

інформації.  

7. Реалізувати право звернення до адміністративного суду у справах 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації у 

частині доступу до публічної інформації може будь-яка фізична чи юридична 

особа, яка вважає, що її права, свободи або законні інтереси були порушені 

розпорядником публічної інформації. Право звернення до суду щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

можуть реалізовувати від імені громадських об’єднань, які не є юридичними 

особами, або органи управління громадського об’єднання (якщо створення 

таких органів передбачено статутом), або особа, уповноважена представляти 

громадське об’єднання (якщо створення органів управління не передбачено 

статутом).   

8. КАСУ не деталізує підстави оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників інформації, а тому суддям адміністративного суду слід 

керуватися положеннями ч. 1 ст. 23 Закону «Про доступ до публічної 

інформації», яка закріплює, що оскаржені можуть бути такі форми поведінки 

розпорядника публічної інформації: 1) рішення (наприклад, рішення про 

відмову в задоволенні запиту на інформацію, рішення про відстрочку в 
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задоволенні запиту), дії (наприклад, надання недостовірної або неповної 

інформації, несвоєчасне надання інформації) та бездіяльність (наприклад, 

ненадання відповіді на запит на інформацію, невиконання розпорядниками 

обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону «Про 

доступ до публічної інформації», яка передбачає порядок оприлюднення 

публічної інформації розпорядником).  

9. Реалізація права особи на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації тісно пов’язана із стадіями (структурою) 

адміністративного судочинства. Користуючись напрацюваннями науковців, 

які досліджували в своїх працях структуру адміністративного судочинства, а 

також положеннями чинного КАСУ пропонуємо в структурі 

адміністративного судочинства виділяти наступні стадії: 1) відкриття 

провадження у справі; 2) підготовка справи до судового розгляду; 3) розгляд 

справи по суті та ухвалення судового рішення; 4) перегляд судових рішень; 

5) виконання судових рішень.  

Стадія перегляду судових рішень є факультативною та має декілька 

процесуальних форм реалізації, кожна з яких характеризується своїм 

специфічним суб’єктним складом, підставами та набором процесуальних 

етапів і дій. Всі інші обов’язкові стадії адміністративного судочинства 

складаються із процесуальних етапів, які по-суті і розкривають специфіку та 

змістовну наповненість стадій адміністративного судочинства. 

Відсутність при розгляді справи якоїсь із обов’язкових стадій або ж 

відсутність чітких часових рамок між стадіями в теорії юридичного процесу 

(юридичної процедури) називають спрощеною формою провадження. Таке 

спрощене провадження можливе і в межах адміністративного судочинства.  

Про це свідчать положення ст. 12 КАСУ та глави 10 Розділу ІІ КАСУ. Тобто 

адміністративне процесуальне законодавство звертає увага на те, що позовне 

провадження може відбуватись не тільки за загальними правилами – з 

дотриманням всіх передбачених вище стадій адміністративного судочинства 

та відповідних процесуальних вимог на кожній стадії, а й в спрощеному 
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порядку, а саме, з дотриманням вимог ст.ст. 261 - 263 КАСУ.  

Питання про розгляд справи щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника інформації у частині доступу до публічної 

інформації за правилами загального або спрощеного провадження 

вирішується саме на стадії відкриття провадження у справі.  

10. Важливою умовою реалізації права на звернення до 

адміністративного суду є дотримання строку звернення до адміністративного 

суду. Історія розвитку адміністративного процесуального законодавства 

щодо строків звернення до адміністративного суду постійно розвивалася з 

моменту прийняття КАСУ. Обумовлено це було, в першу чергу, потребами 

практики адміністративних судів, адже постійно виникала необхідність, по-

перше, перегляду та уточнення загальних строків звернення до 

адміністративного суду, по-друге, врахування специфіки певних категорій 

справ, на які важко було розповсюдити загальні вимоги стосовно строків 

звернення до адміністративного суду. 

11. Загальне тлумачення положень ст. 122 КАСУ та ст. 23 Закону «Про 

доступ до публічної інформації» дає можливість констатувати наступне.  

По-перше, строк звернення до адміністративного суду – це проміжок 

часу після виникнення спору між юридичною чи фізичною особою та 

розпорядником інформації у сфері доступу до публічної інформації, 

протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю розпорядника інформації 

порушені її права, свободи або законні інтереси.  

По-друге, дотримання вимог стосовно строків звернення до 

адміністративного суду, в тому числі, з питань оскарження юридичною чи 

фізичною особою рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації у 

сфері доступу до публічної інформації, має під собою об’єктивні підстави: 

а) чим більше часу пройшло між фактом порушення прав, свобод і 

інтересів особи та її безпосереднім зверненням до адміністративного суду, 

тим складніше доказати сам факт порушення прав, свобод і інтересів у сфері 
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доступу до публічної інформації; 

б) дисциплінує учасників публічних правовідносин, з одного боку, 

оперативно реагувати на любі факти порушення прав, свобод і інтересів у 

сфері доступу до публічної інформації (фізичні чи юридичні особи, 

об'єднання громадян без статусу юридичної особи), з іншого, – на законних 

підставах якісно виконувати свої функціональні обов’язки (розпорядники 

публічної інформації); 

в) право звернення до адміністративного суду, не повинно бути 

засобом погрози чи маніпулювання в відносинах публічно-правового 

характеру, а тому реалізація такого права має певні часові рамки, які 

дозволяють захистити не тільки порушені права фізичної чи юридичної 

особи у сфері доступу до публічної інформації, а й права розпорядника 

інформації, які витікають із його безпосередніх повноважень.     

По-третє, при визначенні строків звернення до адміністративного 

суду в спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині 

доступу до публічної інформації слід обов’язково звертати увагу та 

враховувати вимоги ч. 4 ст. 122 КАСУ. Адже національним законодавством 

передбачена можливість досудового порядку вирішення спору (оскарження в 

адміністративному порядку). 

По-четверте, якщо фізична чи юридична особа не скористалася 

правом альтернативного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації та одразу ж звернулася за захистом своїх 

прав, свобод та законних інтересів в судовому порядку, а саме до 

адміністративного суду, то строк звернення обчислюється на підставі 

положень ч. 2 ст. 122 КАСУ. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 122 КАСУ для 

звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів 

особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли 

особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, 

свобод чи інтересів.  
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12. Стадія відкриття провадження у справі щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації є першою стадією 

адміністративного судочинства та складається з наступних процесуальних 

етапів: 1) звернення до суду з позовною заявою; 2) ухвалення рішення за 

позовною заявою; 3) доведення судового рішення до зацікавлених осіб.  

Отже на стадії відкриття провадження адміністративний суд вирішує, в 

якому провадженні розглядати справу про оскарження рішень, дій чи 

бездіяльність розпорядника публічної інформації – в загальному чи 

спрощеному порядку. Чинний КАСУ передбачає три форми розгляду справ 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації: 

- за правилами загального позовного провадження; 

- за правилами спрощеного провадження в судовому засіданні з 

повідомленням (викликом) сторін; 

- за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення 

учасників справи (у письмовому провадженні), якщо мова йде про 

оскарження бездіяльності розпорядника інформації щодо розгляду звернення 

або запиту на інформацію.     

Розгляд справи за правилами спрощеного провадження є правом, а не 

обов’язком адміністративного суду. Якщо на стадії відкриття провадження 

суд дійде висновку про розгляд справи в судовому засіданні, він відкриває 

загальне позовне провадження. До того ж адміністративний суд не зв’язаний 

клопотанням позивача, який може просити розглянути справу в порядку 

спрощеного провадження.  

Існування спрощеного позовного провадження потребує врахування 

наступних вимог чинного КАСУ: 

по-перше, за правилами спрощеного позовного провадження може бути 

розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, 

в тому числі, і будь-яка справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації. Виняток з цього правила складають 
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лише справи, передбачені у ч. 4 ст. 257 КАСУ (наприклад, про примусове 

відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, з мотивів суспільної необхідності і ін.); 

по-друге, при вирішенні питання про розгляд справи за правилами 

спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення 

справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та 

складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи 

потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) 

кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи 

значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду 

справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 3 ст. 257 

КАСУ);  

по-третє, за правилами спрощеного позовного провадження без 

повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) суд розглядає 

справи про оскарження розпорядника інформації щодо розгляду звернення 

або запиту на інформацію. В цьому випадку заявами по суті справи є лише 

позов та відзив. Тобто відсутні інші процесуальні документи, які притаманні 

другій стадії адміністративного судочинства, а саме, відповідь на відзив, 

заперечення, пояснення третьої особи. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ 

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.1 Підготовка справи до судового розгляду 

 

На перший погляд може скластися враження, що стадія підготовки 

справи до судового розгляду відсутня при розгляді справ в порядку 

спрощеного провадження, адже в такому разі не проводиться підготовче 

засідання. Наголошуємо на тому, що сьогодні стадія підготовки справи до 

судового розгляду може мати різну кількість процесуальних етапів в 

залежності від форми адміністративного судочинства. До того ж наявність чи 

відсутність даної стадії не повинна пов’язуватись виключно з наявністю чи 

відсутністю такого процесуального етапу як підготовче засідання.  

Головна мета існування даної стадії адміністративного судочинства – 

підготовка достатньої доказової бази для вирішення судом справи по суті. 

Додатковою метою стадії підготовки справи до судового розгляду може 

виступати врегулювання спору до судового розгляду справи по суті. Саме 

для цього адміністративне процесуальне законодавство додатково передбачає 

можливість врегулювання спору за участю судді і за згодою сторін до 

початку розгляду справи по суті та шляхом примирення сторін (глави 4 і 5 

Розділу ІІ КАСУ). З цим твердженням не повністю погоджуються О. В. Яцун, 

О. В. Кузьменко і А. В. Красовська.  

Так О. В. Яцун і А. В. Красовська стверджують, що метою 

підготовчого провадження є всебічний та об’єктивний розгляд і вирішення 

справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку [249, с. 76; 

68, с. 139]. На нашу думку, всебічний та об’єктивний розгляд і вирішення 

справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку є метою 

стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового рішення, адже саме на 
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цій стадії безпосередньо реалізується всебічний та об’єктивний розгляд 

адміністративної справи. До того ж О. В. Яцун і А. В. Красовська не наводять 

ніякої аргументації щодо висловлених думок. О. В. Яцун, наприклад, 

висловлюючи дану думку, посилається на працю В. К. Колпакова, яка була 

висловлена у підручнику з адміністративного права ще у 1999 році, тобто до 

прийняття КАСУ.     

О. В. Кузьменко стосовно цього зазначає, що основним завданням 

даної стадії є з’ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду, а також забезпечення оперативного, об’єктивного і своєчасного 

розгляду адміністративної справи. З цією метою суд повинен, на думку О. В. 

Кузьменко, вирішити ряд конкретних завдань: уточнити обставини справи, 

які мають значення для правильного вирішення справи; визначити характер  

правовідносин сторін і, відповідно, коло нормативних актів, які мають 

застосувати під час вирішення спору; визначити коло осіб, які беруть участь 

у розгляді справи; визначити докази, що необхідні для вирішення справи, і 

забезпечити своєчасне їх представлення тощо [70, с. 114-115].  

По-перше, О. В. Кузьменко «з’ясування можливості врегулювання 

спору до судового розгляду», а також «забезпечення оперативного, 

об’єктивного і своєчасного розгляду адміністративної справи» характеризує 

як завдання стадії підготовки справи до судового розгляду, а потім сама собі 

суперечить, називаючи їх цілями, які необхідно досягати шляхом вирішення 

низки завдань. Скоріш за все мова йде про технічну термінологічну помилку, 

адже одні задання вирішувати за допомогою визначення переліку інших 

завдань є з науково-методологічної точки зору невірним підходом. Таким 

чином основними цілями стадії підготовки справи до судового розгляду О. В. 

Кузьменко вважає: 1) з’ясування можливості врегулювання спору до 

судового розгляду; 2) забезпечення оперативного, об’єктивного і своєчасного 

розгляду адміністративної справи.  

По-друге, забезпечення оперативного, об’єктивного і своєчасного 

розгляду адміністративної справи є метою, яка притаманна взагалі 
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адміністративному судочинству, на що звертають увагу положення ст. 2 

КАСУ, в якій закріплені завдання та засади адміністративного судочинства. 

Тобто ця мета не є такою, що характеризує виключно особливості стадії 

підготовки справи до судового розгляду, а притаманна більшості стадіям 

адміністративного судочинства – відкриття провадження у справі; підготовка 

справи до судового розгляду; розгляд справи по суті та ухвалення судового 

рішення; перегляд судових рішень. Виключення складає лише стадія 

виконання судових рішень, адже вона реалізується вже після ухвалення 

рішення суду щодо конкретної адміністративної справи.   

По-третє, з’ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду вважаємо важливою метою стадії підготовка справи до судового 

розгляду, але неосновною. До адміністративного суду звертаються для 

справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у 

сфері публічно-правових відносин. Існуючі ж інститути врегулювання спору 

за участю судді і за згодою сторін до початку розгляду справи по суті та 

шляхом примирення сторін (глави 4 і 5 Розділу ІІ КАСУ) є лише правовими 

інструментами, за допомогою яких національне законодавство зменшує 

завантаженість адміністративних судів. Врегулювання спору до судового 

розгляду є лише додатковою метою, яка вирішується на стадії підготовки 

справи до судового розгляду. Основною ж її метою є підготовка достатньої 

доказової бази для вирішення судом справи по суті. Саме ця мета і 

обумовлює існування певних процесуальних етапів на стадії підготовки 

справи до судового розгляду, в тому числі і на стадії підготовки до судового 

розгляду справи щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації.   

По-четверте, коло завдань, які пропонує О. В. Кузьменко та які 

регламентуються ч. 2 ст. 173 КАСУ, не є вичерпним, а тому до таких завдань, 

на нашу думку, слід віднести: 
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- завдання, які стосуються предмету спору: а) остаточне визначення 

предмета спору та характеру спірних правовідносин; б) уточнення позовних 

вимог; в) з’ясування заперечень проти позовних вимог;  

- завдання, які стосуються доказів та доказування в адміністративному 

судочинстві: а) визначення обставин справи, які підлягають встановленню; б) 

зібрання доказів по справі;   

- задання процесуального характеру: а) остаточне визначення складу 

учасників судового процесу; б) вирішення відводів; в) визначення порядку 

розгляду справи; г) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, 

своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. 

Стосовно процесуальних етапів, які можливо виділити в рамках стадії 

підготовки справи до судового розгляду, в науковій літературі 

висловлюються різні думки. Наприклад, О. І. Миколенко вважає, що стадія 

підготовка справи до судового розгляду складається з обов’язкових та 

факультативних процесуальних етапів: 1) вжиття судом заходів для 

всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи; 2) попереднє судове 

засідання; 3) судове рішення за результатами підготовки справи до розгляду; 

4) доведення судового рішення до осіб, які беруть участь у справі. Попереднє 

судове засідання, на думку О. І. Миколенка, є факультативною стадією, адже 

воно проводиться тільки тоді, коли суд вважає його проведення необхідним 

[95, с. 235].   

Важко погодитись з доводами О. І. Миколенка з наступних причин. По-

перше, відбулися суттєві зміни в адміністративному процесуальному 

законодавстві, які з об’єктивних причин не міг врахувати науковець, що 

характеризував стадії адміністративного судочинства в 2010 році (наприклад, 

чинне законодавство не вживає вже термін «попереднє судове засідання», а 

використовує термін «підготовче засідання»). По-друге, вжиття судом 

заходів для всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи не є 

процесуальним етапом стадії підготовки справи до судового розгляду. 

Пояснюється це тим, що заяви та клопотання учасників справи, а також 
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питання про забезпечення позову (за клопотанням учасників справи) 

вирішуються судом безпосередньо під час проведення підготовчого засідання 

(пункти 9 і 10 ч. 2 ст. 180 КАСУ). Отже виникають сумніви щодо доречності 

виділення такого першого процесуального етапу стадії підготовки справи до 

судового розгляду.  

Дещо схожу позицію щодо процесуальних етапів стадії підготовки 

справи до судового розгляду висловлює і Я. С. Рябченко [211, с. 91]. Вона 

виділяє наступні процесуальні етапи: 1) прийняття судом заходів для 

всебічного і об’єктивного розгляду справи; 2) прийняття судового рішення за 

результатами підготовки адміністративної справи до розгляду; 3) доведення 

ухвали до відома особам, які беруть участь у справі; 4) можливе прийняття 

рішення суддею про зупинення дії нормативно-правового акту повністю чи 

окремих його положень для забезпечення позову. Як і у випадку з О. І. 

Миколенко, виникають питання, по-перше, стосовно доречності та 

обґрунтованості виділення першого процесуального етапу, по-друге, щодо 

критеріїв виділення четвертого процесуального етапу, а саме, «прийняття 

суддею рішення про зупинення дії нормативно-правового акту повністю чи 

окремих його положень для забезпечення позову». Навіть враховуючи 

особливості розгляду справ щодо оскарження нормативно-правових актів, 

яким і присвячене дисертаційне дослідження Я. С. Рябченко, рішення судді 

про зупинення дії нормативно-правового акту повністю чи окремих його 

положень для забезпечення позову є лише частиною тих процесуальних 

повноважень адміністративного суду, які він реалізує під час підготовчого 

засідання. Тому не можемо погодитись з висновками та пропозиціями Я. С. 

Рябченко стосовно процесуальних етапів стадії підготовки справи до судового 

розгляду.       

О. В. Кузменко не деталізує процесуальні етапи стадії підготовки 

справи до судового розгляду, а лише називає момент, з якого ця стадія 

починається – винесення судом ухвали про порушення адміністративної 

справи, та момент, яким ця стадія закінчується – ухвала суду в попередньому 
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судовому засіданні [70, с. 114-115]. На жаль, такий підхід науковця не дає 

повної уяви про послідовність адміністративного судочинства на стадії 

підготовки справи до судового розгляду, а тому важко такий підхід 

використати при характеристиці особливостей адміністративного 

провадження по окремим категоріям справ, серед яких особливе місце 

займають справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації. Подібний підхід використовується і в 

інших комплексних працях, які присвячені особливостям адміністративного 

судочинства з якоїсь конкретної категорії справ. Наприклад, О. В. Євсікова, 

розкриваючи особливості розгляду справ, що виникають з податкових 

правовідносин, не акцентує увагу на процесуальних етапах стадії підготовки 

справи до судового розгляду, а лише називає загальні вимоги до підготовчого 

провадження, що містяться в адміністративному процесуальному 

законодавстві [44, с. 82-83]. А. В. Красовська характеризує стадію підготовки 

справи до судового розгляду у справах про припинення юридичних осіб за 

позовами суб’єктів владних повноважень шляхом постатейного 

коментування положень КАСУ, що теж дає лише загальне уявлення про 

адміністративне процесуально-правове регулювання даної стадії 

адміністративного судочинства, та позбавляє сприйняття руху 

адміністративної справи за певними процесуальними етапами [68, с. 139-

159].             

На підставі проведеного аналізу наукових джерел та джерел 

національного законодавства, пропонуємо в залежності від форми розгляду 

справи в межах стадії підготовки справи до судового розгляду з питань 

оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації 

виділяти наступні процесуальні етапи: 1) подання відповідачем відзиву на 

позов та пояснень третіми особами; 2) подання відповіді на відзив та 

заперечення (якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного 

провадження) або призначення та проведення підготовчого засідання (якщо 

справа розглядається за правилами загального позовного провадження); 3) 
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прийняття рішення за результатами підготовки справи до розгляду, якщо 

вона розглядається за правилами загального позовного провадження.  

Як бачимо, обсяг підготовки справи, а також характер процесуальних 

дій, що здійснюються на цій стадії, залежить від обставин та складності 

кожної конкретної справи, а також форми адміністративного судочинства 

[249, с. 91].  

Перш ніж розглянути особливості кожного із виділених процесуальних 

етапів стадії підготовки справи до судового розгляду, хочемо звернути увагу 

на цілу низку процесуальних дій, які вчиняються на даній стадії 

адміністративного судочинства. Мова йде про підготовку відзиву на позовну 

заяву, надання відповіді на відзив, надання заперечень відповідача та 

пояснень третьої особи.  

 Якщо ці процесуальні дії порівнювати з процесуальними діями, які 

озвучувалися в навчально-методичній літературі до прийняття нової редакції 

КАСУ [95, с. 232], то помітимо, що серед них з’явилися нові дії. Виникає 

доречне питання: «Чим обумовлено введення цих додаткових процесуальних 

дій в стадію підготовки справи до судового розгляду?». 

Перша причина введення таких новел у процедуру розгляду справ у 

адміністративних судах обумовлена тим, що у частині 2 ст. 12 КАСУ 

законодавець передбачив можливість розгляду адміністративних справ в 

порядку спрощеного позовного провадження. У зв’язку з тим, що в рамках 

спрощеного провадження, наприклад, підготовче засідання не проводиться, а 

суд може розглянути справу за наявними у справі матеріалами без 

повідомлення сторін, важливо щоб адміністративний суд був забезпечений 

достатнім об’ємом доказів по справі з боку позивача, відповідача та третіх 

осіб. Такий достатній об’єм доказів як раз і забезпечується за допомогою 

таких процесуальних дій як підготовка відзиву на позовну заяву, надання 

відповіді на відзив, надання заперечення та пояснень третьої особи.  

Друга причина введення новел у процедуру розгляду справ у 

адміністративних судах обумовлена тим, що принцип змагальності повинен 
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набувати своєї яскравої реалізації не тільки на стадії розгляду справи та 

ухвалення судового рішення, як це було раніше (до нової редакції КАСУ), а 

починати свою реалізацію вже на другій стадії адміністративного 

судочинства, тобто на стадії підготовки справи до судового розгляду.  

Якщо звернутися до науково-практичних коментарів до КАСУ в старій 

редакції, то помітимо, що головним аргументом, який висловлювався при 

розкритті змісту принципу змагальності в адміністративному судочинстві, 

було посилання до ст. 49 КАСУ, яка закріплювала перелік процесуальних 

прав осіб, що беруть участь у справі [57, с. 116-117]. Ці процесуальні права 

стосувалися в основному участі особи на стадії розгляду справи та ухвалення 

судового рішення. Саме тому у адміністративних судів завжди виникала 

проблема достатності доказів по справі. І як результат, частина 5 ст. 11 

КАСУ в старій редакції вимагала від адміністративних судів запропонувати 

особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи 

витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає. Тобто принцип 

змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин 

справи в адміністративному судочинстві розкривався також через 

законодавчо визначений обов’язок адміністративного суду «запропонувати 

подати» чи «витребувати» докази по справі у учасників процесу.   

Чинний КАСУ, розкриваючи у ст. 9 зміст принципу змагальності 

сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі, вже 

не дублює частину 5 ст. 11 КАСУ в старій редакції і лише акцентує увагу на 

тому, що адміністративний суд може вжити визначені законом заходи, 

необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення 

та витребування доказів з власної ініціативи.   

Згідно з частиною 1 ст. 9 КАСУ розгляд і вирішення справ в 

адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та 

свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості. На підставі цього можна зробити висновок, що принцип 

змагальності в межах адміністративного судочинства реалізується: 
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по-перше, через можливість доведення до суду сторонами процесу 

своєї позиції (правоти). Жодна із сторін не ущемлена в цьому питанні. 

Наприклад, автори науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією 

А. Т. Комзюка зазначають, що можливість доведення власної правоти є 

однаковою для всіх без винятку сторін адміністративної справи, й вона 

означає вільне використання цими особами процесуальних прав, які 

закріплені КАСУ  [57, с. 116]. Підготовка відзиву на позовну заяву, надання 

відповіді на відзив, надання заперечення та пояснень третьої особи, як раз і є 

тими процесуальними діями, що дають можливість сторонам процесу 

довести суду свою позицію (правоту); 

по-друге, шляхом підтвердження тих обставин, на які сторони процесу 

посилаються для обґрунтування своєї позиції (правоти), відповідними 

доказами. Наприклад, В. К. Матвійчук і О. І. Хар зазначають, що саме 

сторонам, а не кому-небудь іншому, найкраще відомі обставини у справі, 

адже вони найкраще знають, якими доказами ці обставини можна 

підтвердити. Це означає, що необхідні судові дані про фактичні дані в справі, 

які становлять предмет доказування, а також інші докази, якими 

підтверджуються юридичні факти, що надають, насамперед, сторони процесу  

[89, с. 176]; 

по-третє, шляхом аргументації своїх вимог сторонами процесу не 

тільки в позовній заяві, а й у відзиві на позовну заяву, у відповіді на відзив, у 

поясненнях третьої особи, а також в запереченнях. Частина 2 ст. 159 КАСУ 

як раз і підкреслює, що позовна заява, відзив на позовну заяву, відповідь на 

відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву є 

заявами, що стосуються суті справи.   

Наприклад, автори науково-практичного коментаря до КАСУ під 

редакцією С. В. Пєткова, узагальнюючи все вище сказане, зазначають, що 

змагальність сторін полягає у процесі доведення сторонами перед судом 

своєї позиції у справі і реалізується, передусім, через доказування, тобто 

шляхом підтвердження сторонами обставин, на які вони посилаються для 

 



261 
 
обґрунтування своїх вимог чи заперечень, доказами. Адже саме сторонам 

найкраще відомі обставини у справі, саме вони найкраще знають, якими 

доказами ці обставини можна підтвердити. До того ж, саме сторони наводять 

і правову аргументацію своїх вимог, щоправда ця аргументація не є 

обов’язковою для суду [103, с. 17]. 

Подання відповідачем відзиву на позов та пояснень третіми особами є 

першим процесуальним етапом стадії підготовки справи до судового 

розгляду. За загальним правилом підготовку справи до судового розгляду 

здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в 

адміністративній справі (ч. 1 ст. 173 КАСУ), а сама стадія не повинна 

перевищувати шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі. У 

виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті 

цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за 

клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду, що передбачено ч. 4 ст. 

173 КАСУ. 

Підготовка відзиву на позовну заяву охоплює собою наступну сферу 

правовідносин.  

1. Відзив подається відповідачем в строк, встановлений судом. При 

цьому КАСУ передбачає низку вимог, які обов’язково повинен врахувати суд 

при визначенні строку відзиву на позовну заяву. По-перше, цей строк не 

повинен бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття 

провадження у справі. По-друге, такий строк повинен бути таким, щоб у 

відповідача була реальна можливість підготувати його та відповідні докази. 

По-третє, цей строк повинен врахувати інтереси інших учасників справи, 

щоб вони могли отримати відзив до початку першого підготовчого засідання 

у справі (ч. 5 ст. 162 КАСУ). 

2. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову або ж 

зазначає, що у повному обсязі чи частково визнає позовні вимоги. Якщо 

звернутися до частини 3 ст. 44 КАСУ, то помітимо, що заперечення проти 

заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб є процесуальним правом 
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учасників справи. Заперечення проти позову виражається у відхиленні 

позову відповідачем з обґрунтуванням своєї позиції певними обставинами та 

пред’явленими доказами, а тому заперечення проти позову можна розглядати 

в якості одного із способів захисту відповідача від вимог, висунутих 

позивачем. Наприклад, автори науково-практичного коментаря до КАСУ під 

редакцією А. Т. Комзюка зазначають, що заперечення проти позову може 

набувати процесуального або матеріально-правового характеру [57, с. 227]. В 

першому випадку відповідач заперечує проти виникнення справи, 

посилаючись на процесуальні обставини (справа непідсудна даному або 

взагалі адміністративному суду, тотожна справа вже розглядається судом 

тощо). У другому випадку підставами для заперечення позову відповідачем є 

матеріально-правові обставини (відсутність якого-небудь права позивача, 

наприклад, права на отримання певної інформації від розпорядника 

інформації), тобто це – заперечення проти задоволення позову. Загальний 

аналіз положень ст. 47 КАСУ, дає можливість до прав відповідача віднести 

також право на визнання позову в повному обсязі чи частково. Визнання 

позову є одностороннім волевиявленням відповідача, яке спрямоване на 

врегулювання спору.   

3. Відзив на позовну заяву повинен відповідати загальним реквізитам 

щодо оформлення, а також вимогам стосовно його змісту. Наприклад, до 

загальних реквізитів оформлення відзиву на позовну заяву відноситься: 

обов’язкова вказівка найменування (ім’я) позивача і номеру справи, 

обов’язкова вказівка повного найменування відповідача та інших відомостей, 

що передбачені ч. 2 ст. 162 КАСУ. У змісті відзиву на позовну заяву 

обов’язково вказуються: а) заперечення (за наявності) щодо наведених 

позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не 

погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права; б) 

відомості про визнання відповідачем вимог в повному обсязі; в) вимоги, які 

визнаються відповідачем частково; г) обставини, які визнаються 

відповідачем; ґ) перелік документів та інших доказів, що додаються до 
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відзиву; д) відомості про існування доказів, які не можуть бути подані разом 

із відзивом, із зазначенням причин їх неподання. 

4. Ненадання відзиву у зазначений судом строк тягне за собою 

наслідки, які передбачені ч. 4 ст. 159 КАСУ та ч. 6 ст. 162 КАСУ: а) факт 

неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних 

причин може бути кваліфікований судом як визнання позову; б) факт 

ненадання відповідачем відзиву на позов без поважних причин у 

встановлений судом строк дає можливість суду вирішити справу за наявними 

матеріалами. У будь-якому разі, ініціатива щодо подальшого вирішення 

справи залишається у адміністративного суду.   

Подання пояснень третіми особами охоплює собою наступну сферу 

правовідносин. 

1. Третя особа може подати свої пояснення як стосовно позову, так і 

стосовно відзиву на позовну заяву (ст. 165 КАСУ). Наприклад, частина 11 ст. 

171 КАСУ вимагає від позивача не пізніше двох днів з дня вручення копії 

ухвали про відкриття провадження у справі направити третім особам (якщо 

при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення 

третіх осіб) копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення 

надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду 

справи по суті, якщо справа розглядається за правилами спрощеного 

позовного провадження. Особливість процесуального статусу третьої особи 

на цьому етапі стадії підготовки справи до судового розгляду у справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації 

проявляється в тому, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або 

відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого 

судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного 

позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні 

права, свободи, інтереси або обов’язки. Також такі особи можуть бути 
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залучені до участі у справі за клопотанням учасників справи (ч. 2 ст. 49 

КАСУ).  

Аналіз матеріалів практики показує, що у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників владних повноважень треті особи 

можуть бути учасниками процесу. Наприклад, ухвалою Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 27 листопада 2014 року було 

відкрито провадження в адміністративній справі №826/18380/14 та залучено 

до участі в адміністративній справі в якості третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Міністерство 

юстиції України [127]. За спільним клопотанням сторін адміністративна 

справа розглядалась в порядку письмового провадження. Одразу ж хочемо 

вказати на особливості даної адміністративної справи: 

по-перше, позивачами по справі виступали Всеукраїнська громадська 

організація «Комітет конституційно-правового контролю України» та 

Громадська рада при Міністерстві юстиції України, а відповідачем Міністр 

юстиції України; 

по-друге, висувалась вимога щодо визнання протиправною 

бездіяльність відповідача та вимога зобов’язати відповідача вчинити певні 

дії; 

по-третє, окреслювався великий перелік дій, які на думку позивачів 

слід було визнати протиправними, адже вони не відповідають вимогам 

Закону «Про звернення громадян» та Закону «Про доступ до публічної 

інформації» (тобто в межах одної позовної заяви одночасно містилась вимога 

визнати протиправними дії відповідача, які не відповідали вимогам двох 

законів). Наприклад, зазначалося, що Громадська рада при Міністерстві 

юстиції України зверталась до Міністра юстиції із запитами на інформацію 

відповідно до Закону  «Про доступ до публічної інформації», а саме: 

а) вих. №182/4-14 від 06 жовтня 2014 року, в якому просила 

повідомити наступну публічну інформацію: причини не надання відповіді на 

запит Громадської ради від 30 вересня 2014 року №180/3-14; причини 
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ненадання актової зали для проведення позачергового засідання Громадської 

ради 06 грудня 2014 року; прізвища та посади осіб, винних, у ненадання 

актової зали для проведення позачергового засідання Громадської ради 06 

грудня 2014 року та зриву такого засідання; щодо прийнятих ОСОБА_3 

заходів реагування до посадових осіб, винних у ненаданні актової зали для 

проведення позачергового засідання Громадської ради 06 грудня 2014 року 

та зриву такого засідання; 

б) вих. 183/4-14 від 06 жовтня 2014 року, в якому просила повідомити 

публічну інформацію, що свідчить про спростування чи підтвердження 

розміщеної інформації, яка дискредитує Міністра юстиції, надання ним 

позовів до судів щодо захисту честі, гідності та ділової репутації чи причини 

ненадання таких позовів; 

в) вих. №71/2-14 від 07 травня 2014 року, в якому просила надати 

наступну публічну інформацію: про причини ненадання відповіді на 

звернення Громадської ради від 28 лютого 2014 року; прізвище посадової 

особи Міністерства юстиції України, відповідальної за розгляд та прийняття 

рішення по зверненню Громадської ради від 28 лютого 2014 року; причини 

ненадання актового залу за адресою: м. Київ, пров. Рильського, 10, для 

проведення громадських слухань; 

г) вих. №196/4-14 від 16 жовтня 2014 року в якому просила надати 

наступну публічну інформацію: про причини протиправної затримки 

погодження ОСОБА_3 положення про Громадську раду; про причини 

протиправного суттєвого внесення змін до тексту положення про Громадську 

раду; про причини протиправного внесення до положення про Громадську 

раду норм, які суперечать нормам Типового положення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2013 року №996; 

по-четверте, рішення адміністративного суду ґрунтувалося не скільки 

на аналізі доказів по справі, як на відсутності доказів з боку позивачів. Так 

адміністративний суд повністю відмовив в задоволенні адміністративного 

позову на тій підставі, що ним не було встановлено бездіяльності 
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відповідача, яка б суперечила вимогам законодавства, а позивачі не довели 

обставин, на яких ґрунтувалися їх вимоги [127]. 

Схожа ситуація простежується і у адміністративній справі № 

826/4757/16 [133]. ОСОБА_1 звернулася до Окружного адміністративного 

суду м. Києва з позовом до Міністерства юстиції України, Міністра юстиції 

України, за участі третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору –  

Комунальне підприємство «Борщагівка», державний реєстратор Відділу 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, 

Петропавлівсько-борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району 

Київської області, – про визнання протиправними дій та зобов’язання 

вчинити певні дії. Так адміністративний суд повністю відмовив в задоволенні 

адміністративного позову на тій підставі, що ним не було встановлено дій чи 

бездіяльності відповідача, які б суперечили вимогам національного 

законодавства.  

Таким чином, теоретично можна допустити можливість участі третіх 

осіб у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації. Щоправда наведені вище приклади стосуються 

періоду, коли адміністративні суди лише напрацьовували практику розгляду 

даної категорії справ.  

2. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. 

При цьому КАСУ передбачає низку вимог, які обов’язково повинен 

врахувати суд при визначенні строку подання пояснень: а) строк повинен 

бути таким, щоб треті особи могли підготувати свої міркування, аргументи та 

відповідні докази і надати пояснення до позову або відзиву; б) строк повинен 

бути таким, щоб інші учасники справи могли підготувати відповідь на такі 

пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті (ч. 3 ст. 165 КАСУ). 

3. Пояснення третьої особи повинні відповідати загальним вимогам 

оформлення, які містяться в частинах 2 – 4 ст. 162 КАСУ та стосуються 

правил оформлення відзиву на позовну заяву.  
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Якщо справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації розглядається в порядку спрощеного провадження 

в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, то наступним 

процесуальним етапом стадії підготовки справи до судового розгляду буде 

подання відповіді на відзив та заперечення. Слід одразу ж заначити, що 

процесуальні дії щодо подання відповіді на відзив та заперечення 

здійснюються і в межах загального позовного провадження, але з 

врахуванням вимог проведення підготовчого засідання, на що буде звернута 

увага в подальших положенням цього ж підрозділу роботи.  

Ст. 261 КАСУ закріплює вимоги, які стосуються вчинення 

процесуальних дій на стадії підготовки справи до розгляду за правилами 

спрощеного провадження. Так зазначається, що суд в ухвалі про відкриття 

провадження у справі встановлює строки, в межах яких позивач має право 

подати до суду відповідь на відзив, а відповідач – заперечення.   

Надання відповіді на відзив охоплює собою наступні правовідносини. 

1. Відповідь на відзив подається позивачем в строк, встановлений 

судом. При цьому КАСУ передбачає низку вимог, які обов’язково повинен 

врахувати суд при визначенні строку відповіді на відзив: а) строк повинен 

бути таким, щоб у позивача була реальна можливість підготувати свої 

пояснення, міркування та аргументи і відповідні докази; б) строк повинен 

врахувати інтереси інших учасників справи, щоб вони могли отримати 

відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті; в) строк 

повинен бути таким, щоб у відповідача теж була можливість надати свої 

заперечення на відповідь на відзив до початку розгляду справи по суті (ч. 3 

ст. 163 КАСУ). 

2. Відповідь на відзив повинна відповідати вимогам, які закріплені в 

частинах 2 – 4 ст. 162 КАСУ та стосуються правил оформлення відзиву на 

позовну заяву, а також містити пояснення, міркування та аргументи позивача 

щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або 

відхилення. Тобто зміст відповіді на відзив не може повністю дублювати 
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положення позовної заяви. В ній позивач повинен зосередитись виключно на 

поясненнях, міркуваннях та аргументах відповідача, які він висловив у 

відзиві на позовну заяву. Таким чином забезпечується прогрес у процесі 

доведення перед судом сторонами справи їх переконливості. 

Надання заперечень відповідача відбувається за правилами, які 

передбачені ст. 164 КАСУ. Заперечення є заявою по суті справи, яке 

характеризується трьома особливостями: а) у запереченні відповідач 

зосереджується виключно на поясненнях, міркуваннях і аргументах, які були 

висловлені позивачем у відповіді на відзив, та зазначає мотиви щодо їх 

визнання або відхилення; б) заперечення подається у строк, який 

визначається судом, але з врахуванням інтересів інших учасників справи, які 

повинні мати достатньо часу для ознайомлення з його змістом до початку 

розгляду справи по суті; в) заперечення оформлюється у відповідності до 

вимог, що передбачені в частинах 2 – 4 ст. 162 КАСУ та стосуються правил 

оформлення відзиву на позовну заяву.   

Якщо ж справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації розглядається в порядку загального позовного 

провадження, то наступними процесуальними етапами стадії підготовки 

справи до судового розгляду будуть (другий та третій етапи): а) призначення 

та проведення підготовчого засідання; б) прийняття рішення за результатами 

підготовки справи до розгляду.  

Призначення та проведення підготовчого засідання як процесуальний 

етап стадії підготовки справи за правилами загального позовного 

провадження характеризується наступними особливостями.  

1. Адміністративний суд з урахуванням обставин справи і 

необхідності вчинення відповідних процесуальних дій сам визначається з 

датою і часом проведення підготовчого засідання, але таке засідання повинне 

бути проведене не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття 

провадження у справі (ч. 2 ст. 179 КАСУ). 
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2. Підготовче засідання проводиться судом з обов’язковим 

повідомленням учасників справи (ч. 1 ст. 180 КАСУ). Повідомлення 

учасників справи про дату і час проведення підготовчого засідання 

відбувається за правилами, встановленими Главою 7 Розділу І КАСУ. Але 

призначаючи підготовче засідання, суд не має права визнавати особисту 

участь сторін у засіданні обов’язковою, на що звертають увагу автори 

науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією С. В. Пєткова [103, 

с. 143].  

3. У підготовчому засіданні адміністративний суд вирішує:  

- питання, які стосуються предмету спору: а) у разі необхідності 

заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає 

відповідні заяви; б) вирішує питання про об’єднання справ і роз’єднання 

позовних вимог;  

- питання, які стосуються доказів та доказування в адміністративному 

судочинстві: а) роз’яснює учасникам справи, які обставини входять до 

предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим 

учасником справи; б) з’ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини 

справи, які їм відомі; в) з’ясовує, чи надали сторони докази, на які вони 

посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом, чи 

причини їх неподання; г) пропонує учасникам справи надати суду додаткові 

докази або пояснення; ґ) вирішує питання про проведення огляду письмових, 

речових та електронних доказів за їх місцезнаходженням; д) вирішує питання 

про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; е) 

вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені 

раніше; є) встановлює порядок з’ясування обставин, на які сторони 

посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження 

доказів, якими вони обґрунтовуються, під час розгляду справи по суті, про 

що зазначається в протоколі судового засідання;  

- питання організаційного та процесуального характеру: а) оголошує 

склад суду, прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, 
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якщо вони є учасниками процесу, а також з’ясовує наявність підстав для 

відводів; б) встановлює строки для подання відповіді на відзив та 

заперечення; в) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну 

неналежного відповідача, заміну позивача, залучення співвідповідача, якщо 

ці питання не були вирішені раніше; г) встановлює строк для подання 

пояснень третіми особами; ґ) за клопотанням учасників справи вирішує 

питання про забезпечення позову; д) вирішує заяви та клопотання учасників 

справи; е) направляє судові доручення; є) з’ясовує, чи бажають сторони 

вирішити спір шляхом примирення або звернутися до суду для проведення 

врегулювання спору за участю судді; ж) вирішує питання про призначення 

експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення 

перекладача, спеціаліста; з) встановлює строки та порядок врегулювання 

спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; и) 

призначає справу до розгляду по суті; і) визначає дату, час і місце 

проведення судового засідання (засідань) для розгляду справи по суті; й) 

здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного 

розгляду справи по суті (ч. 2 ст. 180 КАСУ).  

4. КАСУ передбачає підстави для відкладення судового підготовчого 

засідання. Слід зазначити, що чинний КАСУ передбачає на багато більше 

підстав для прийняття такого рішення. Так, стара редакція КАСУ 

передбачала фактичну підставу такого рішення – неможливість однієї із 

сторін прибути на засідання через поважні причини та юридичну підставу – 

відповідна заява (клопотання) сторони та ухвала суду [57, с. 399]. Чинний 

КАСУ передбачає, що адміністративний суд відкладає підготовче засідання, 

по-перше, з таких підстав: 1) неявка учасника справи, щодо якого немає 

відомостей про вручення йому повідомлення про дату, час і місце 

підготовчого засідання; 2) перша неявка в підготовче засідання учасника 

справи, якого повідомлено про дату, час і місце підготовчого засідання, якщо 

він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) 

виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у 
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підготовчому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли 

відповідно КАСУ підготовче засідання може відбутися без участі такої 

особи; 4) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про 

проведення підготовчого засідання за її відсутності, дала особисті пояснення. 

По-друге, адміністративний суд відкладає підготовче засідання у випадку 

залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни позивача, 

заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача. По-третє, судове 

підготовче засідання може бути відкладене, якщо коло питань, які слід на 

ньому вирішити, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні 

(ч. 2 ст. 181 КАСУ). Сутність даного процесуального інституту полягає в 

тому, що підготовче засідання з поважних причин переноситься судом на 

іншу дату. 

5. Чинний КАСУ передбачає можливість оголошення перерви у 

підготовчому засіданні. Підставами для такого рішення є: а) необхідності 

заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста; б) невиконання 

учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у 

встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню 

підготовчого провадження; в) неподання витребуваних доказів особою, яка 

не є учасником судового процесу; г) необхідності витребування нових 

(додаткових) доказів. Сутність даного процесуального інституту полягає в 

тому, що підготовче засідання з поважних розтягнуте у часі.  

Разом з тим, підготовче засідання, яке було за рішенням суду 

відкладене або в ньому було оголошено перерву, продовжується зі стадії, на 

якій засідання припинене (ч. 8 ст. 181 КАСУ). 

Суд не зобов’язаний фіксувати перебіг підготовчого засідання 

технічними засобами або шляхом складення протоколу. Разом із тим 

протокол підготовчого засідання чи фіксування його технічними засобами 

можуть вестися для закріплення окремих процесуальних дій, що вчиняються 

у його ході і мають значення для подальшого розгляду справи. 

Альтернативним може бути варіант, коли суд схилятиме сторони та інших 
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осіб, які беруть участь у справі, до оформлення заяв у письмовому вигляді 

[103, с. 143].   

Прийняття рішення за результатами підготовки справи до розгляду як 

процесуальний етап стадії підготовки справи за правилами загального 

позовного провадження характеризується тим, що адміністративний суд за 

результатами підготовчого засідання може постановити три види ухвал: 1) 

про залишення позовної заяви без розгляду (за правилами, передбаченими ст. 

240 КАСУ); 2) про закриття провадження у справі (за правилами, 

передбаченими ст. 238 КАСУ); 3) про закриття підготовчого провадження та 

призначення справи до судового розгляду по суті. 

Отже, призначення та проведення підготовчого засідання, а також 

прийняття рішення за результатами підготовки справи до розгляду у справах 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації відбувається за правилами загального позовного провадження.   

Аналіз матеріалів практики свідчить про те, що зазвичай справи щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації 

розглядаються в порядку спрощеного судочинства. Разом з тим, є випадки, 

коли адміністративні суди розглядати публічний спір у сфері надання 

публічної інформації за правилами загального позовного провадження, тобто 

з проведенням підготовчого засідання.  

Наприклад, до Окружного адміністративного суду міста Києва 

надійшла позовна заява від ОСОБА_1 до Міністерства соціальної політики 

України щодо визнання протиправною бездіяльності відповідача, яка полягає 

у ненаданні відповіді на запит на інформацію ОСОБА_1 від 27.06.2014 року 

№ Ч-11628/26, в якій вимагалось: 1) зобов’язати відповідача надати відповідь 

на запит на інформацію від 27.06.2014 року № Ч-11628/26 у порядку 

визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації; 2) стягнути з 

відповідача моральну шкоду у розмірі 200 грн. [131]. Слід зазначити, що суд 

частково задовольнив позовні вимоги – визнав протиправною бездіяльність 

Міністерства соціальної політики України, яка полягала у ненаданні відповіді 
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на запит на інформацію ОСОБА_1 від 27.06.2014, зобов’язав Міністерство 

соціальної політики України надати ОСОБА_1 відповідь на запит на 

інформацію від 27.06.2014, але відмовив у стягненні з відповідача моральної 

шкоди у розмірі 200 грн. Ця справа розглядалась за правилами загального 

позовного провадження, що обумовлено було, в першу чергу, наявністю 

такої позовної вимоги як відшкодування моральної шкоди.  

21 листопада 2014 року Громадська організація «Інститут розвитку 

регіональної преси» звернулась до Окружного адміністративного суду міста 

Києва з позовом до Міністерства інфраструктури України про зобов’язання 

Міністерства інфраструктури України виконати дії, передбачені статтями 15, 

18 Закону «Про доступ до публічної інформації», розмістивши на офіційному 

веб-сайті систему обліку публічної інформації, яка включає наступні 

параметри: назву документа; дату створення документа; дату надходження 

документа; джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); передбачену 

законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом; 

строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до 

інформації з обмеженим доступом; галузь; ключові слова; тип, носій 

(текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо); вид 

(нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); проекти 

рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи 

тощо); форму та місце зберігання документа [136]. В обґрунтування своїх 

вимог позивач посилався на порушення відповідачем вимог, закріплених в 

Законі «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Міністерства системи обліку публічної інформації, що 

суттєво знижує можливості пошуку та аналізу публічної інформації, 

розпорядником якої є відповідач. Ця адміністративна справа цікава тим, що, 

по-перше, суд першої інстанції відмовив повністю в задоволенні позову, по-

друге, справа розглядалася судом апеляційної інстанції, по-третє, 10 лютого 

2016 року Вищий адміністративний суд України скасував судові рішення 

судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу на новий розгляд.  
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Ця адміністративна справа теж розглядалась за правилами загального 

позовного провадження. Обумовлено це було тим, що ст. 15 Закону «Про 

доступ до публічної інформації» пропонувала розгорнутий перелік даних, які 

зобов’язані оприлюднювати розпорядники публічної інформації. При цьому, 

кожен із елементів даного переліку потребував офіційного тлумачення. 

Адміністративна справа, яка нами аналізується, стала одним із каталізаторів 

змін в Закон «Про доступ до публічної інформації», що відбулися у квітні 

2015 року. Так Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» [152] було 

закріплено ст. 10-1 з назвою «Публічна інформація у формі відкритих 

даних», а також доповнено частину 1 ст.15 пунктом 5-1 такого змісту: 

«перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних».  

Розглядаючи стадію підготовки справи до судового розгляду не слід 

забувати і про передбачену законодавством можливість врегулювання спору 

уникаючи судового розгляду, тобто безпосереднього на стадії підготовчого 

провадження (врегулювання спору за участю судді і за згодою сторін до 

початку розгляду справи по суті та шляхом примирення сторін).  

Наприклад, Я. С. Рябченко, розглядаючи особливості адміністративного 

судочинства із справ щодо оскарження нормативно-правових актів, зазначає, 

що законодавство України забороняє укладення мирової угоди, якщо вона 

протирічить закону або порушує права чи законні інтереси третіх осіб. На 

думку науковця, при оскарженні нормативно-правових актів 

адміністративний суд може встановити законність чи незаконність 

оскаржуваного акту і винести рішення по справі лише у тому випадку, якщо 

буде здійснено судовий розгляд у повному обсязі. На підставі цього робиться 

висновок, що суд при розгляді справ щодо оскарження нормативно-правових 

актів не має право виносити ухвалу про примирення сторін, оскільки у 

випадку проведення повного судового розгляду справи виникає небезпека 

примирення сторін та укладення мирової угоди, у відповідності до якої 

незаконні норми будуть продовжувати свою дію [211, с. 94]. Теж саме 
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стверджує і Л. Белінська, щоправда менш категорично ніж це робить Я. С. 

Рябченко. Так Л. Белінська акцентує увагу на тому, що: 

по-перше, як правило примирення сторін не може стосуватися 

нормативно-правових актів, оскільки дія цих актів зачіпає права, свободи, 

інтереси та обов’язки значного кола інших, окрім позивача у справі, осіб; 

по-друге, примирення сторін можливе у випадку, коли відповідач 

погодиться змінити нормативно-правовий акт у законний спосіб чи визнати 

його таким, що втратив чинність, а позивач не наполягатиме на відшкодуванні 

завданої цим актом шкоди [18, с. 34-37].  

Ці думки є цікавими з огляду на тему нашої науково-дослідної роботи. 

Вважаємо, врегулювання спору у сфері доступу до публічної інформації 

шляхом примирення чи за участю судді можливе, але з дотриманням 

наступних вимог: 

по-перше, за загальним правилом примирення сторін чи врегулювання 

спору за участю судді не може стосуватися спорів у сфері доступу до 

публічної інформації, оскільки забезпечення доступу до такої інформації, як 

правило, зачіпає права, свободи, інтереси та обов’язки значного кола інших, 

окрім позивача у справі, осіб; 

по-друге, примирення сторін чи врегулювання спору за участю судді 

можливе у випадку, коли відповідач погодиться надати відповідь на запит 

або оприлюднити публічну інформацію у формі відкритих даних, а позивач 

не наполягатиме на відшкодуванні завданої цим актом шкоди.  

Якщо справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації розглядається в порядку спрощеного 

позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні), то стадія підготовки справи до судового розгляду буде 

складатись лише з одного етапу – подання відповідачем відзиву.    

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступний 

висновок.  
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Стадія підготовки справи до судового розгляду з питань оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації має наступні 

особливості:  

1) якщо справа розглядається в порядку загального позовного 

провадження, то до процесуальних етапів стадії підготовки справи до 

судового розгляду відносяться: а) подання відповідачем відзиву на позов та 

пояснень третіми особами; б) призначення та проведення підготовчого 

засідання; в) прийняття рішення за результатами підготовки справи до 

розгляду; 

2) якщо справа розглядається в порядку спрощеного провадження в 

судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, то стадія підготовки 

справи до судового розгляду буде складатись з двох етапів: а) подання 

відповідачем відзиву на позов та пояснень третіми особами; б) подання 

відповіді на відзив та заперечення; 

3) якщо справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації розглядається в порядку спрощеного 

позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні), то стадія підготовки справи до судового розгляду буде 

складатись лише з одного етапу – подання відповідачем відзиву.    

 

4.2 Судовий розгляд 

 

Розгляд справи по суті та ухвалення судового рішення є третьою 

стадією адміністративного судочинства. Зазвичай її називають центральною 

стадією судового провадження, адже саме на цій стадії відбувається 

вирішення публічно-правового спору по суті. Наприклад, О. В. Кузьменко 

стосовно цього зазначає, що стадія остаточного розгляду справи та прийняття 

рішення по ній займає провідне місце у провадженні з розгляду позовів на 

незаконні дії публічної адміністрації, адже на цій стадії, по-перше, 

адміністративна справа розглядається та розв’язується по суті, тобто 
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досліджуються докази, встановлюються фактичні обставини справи, 

з’ясовуються права та обов’язки сторін тощо, по-друге, виноситься законне і 

обґрунтоване рішення, що захищає права і законні інтереси учасників 

правовідносин публічно-правової сфери [70, с. 115]. А. Т. Комзюк, В. М. 

Бевзенко і Р. С. Мельник зазначають, що судовий розгляд адміністративної 

справи – основна стадія адміністративного процесу, де найповніше 

проявляються принципи адміністративного судочинства. Обумовлено це тим, 

що правосуддя здійснюється безпосередньо шляхом розгляду і вирішення 

справ у судовому засіданні. До того ж науковці називають типові ознаки, що 

характеризують стадію судового розгляду адміністративної справи: 

складається із сукупності об’єднаних спільною процесуальною метою 

процесуальних дій; судовим розглядом справа адміністративної юрисдикції, 

як правило, і завершується; на цій стадії остаточно розв’язується спір  між 

його учасниками; перелік учасників чітко визначений КАСУ; судовий 

розгляд адміністративної справи, як правило, відбувається у формі судового 

засідання, яке є зовнішньою формою судового розгляду тощо [60, с. 333-334].  

Разом з тим, визнаючи центральну роль стадії розгляду справи по суті 

та ухвалення судового рішення в структурі адміністративного судочинства, у 

науковців відсутнє єдине уявлення про кількість та найменування 

процесуальних етапів даної стадії. Наведемо декілька прикладів авторських 

підходів щодо визначення процесуальних етапів даної стадії 

адміністративного судочинства, що представлені в юридичній літературі.  

Найбільш розгорнутий перелік процесуальних етапів запропонував О. 

І. Миколенко. Він виділяє п’ять етапів в стадії розгляду справи по суті та 

ухвалення судового рішення: 1) відкриття судового засідання; 2) з’ясування 

обставин і перевірка їх доказами; 3) судові дебати; 4) ухвалення судового 

рішення; 5) доведення рішення до осіб, які беруть участь у справі [95, с. 240]. 

Таку позицію висловлює в своїй дисертації і Я. С. Рябченко [211, с. 95]. 

Більш стримано висвітлюють внутрішню структуру стадії розгляду 

справи по суті та ухвалення судового рішення А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко і 
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Р. С. Мельник. Вони пропонують виділять чотири процесуальних етапи: 1) 

підготовча частина; 2) розгляд справи по суті; 3) судові дебати; 4) ухвалення 

та проголошення судового рішення у справі [60, с. 333]. З ними повністю 

погоджується О. В. Євсікова [44, с. 87]. Схожу позицію висловлює в своїх 

працях і О. В. Кузьменко. Вона вважає, що процесуальні дії, які 

здійснюються на стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення, можна згрупувати у чотири етапи: а) підготовча частина; б) розгляд 

справи по суті; в) судові дебати; г) винесення адміністративним судом 

рішення у справі [70, с. 116-118]. Подібну структуру стадії розгляду справи 

по суті та ухвалення судового рішення пропонує І. В. Діордіца, щоправда 

перший етап вона називає не «підготовча частина», а «відкриття судового 

засідання» [42, с.124].  

Цікаву термінологію при характеристиці структури стадії розгляду 

справи по суті та ухвалення судового рішення пропонує А. В. Руденко. Автор 

виділяє у цій стадії адміністративного судочинства чотири етапи: 1) 

вступний; 2) безпосереднього розгляду справи по суті; 3) завершальний 

(судові дебати); 4) прийняття судового рішення [210, с. 9]. 

Ю. С. Педько, який стояв у витоків становлення адміністративної 

юстиції в Україні, пропонував свого часу виділяти наступні етапи: а) 

дослідження доказів; б) судові дебати; г) нарада суддів щодо винесення 

судового рішення у справі [116, с. 155-160]. Разом з тим, ці уявлення 

науковця про структуру адміністративного судочинства, сприймати сьогодні 

серйозно не можна, адже він пропонував певні теоретичні конструкції, які 

були відірвані від практичного досвіду. В той час, коли він висловлював свої 

думки, адміністративної юстиції в Україні ще не існувало.  

Представлені вище думки науковців щодо процесуальних етапів 

центральної стадії адміністративного судочинства викликають наступні 

критичні зауваження.  

1. Перший процесуальний етап стадії розгляду справи по суті та 

ухвалення судового рішення дуже часто називають «підготовча частина» чи 
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«вступний етап». За змістом ці поняття повністю відповідають тим 

процесуальним діям, які здійснюються при відкритті судового засідання 

Разом з тим, термін «вступний етап» більше підходить для характеристики 

того процесуального етапу, який є найпершим в юридичному процесі 

(юридичній процедурі), і то за умови неможливості використання іншого 

терміну, який би розкривав сутність змісту процесуального етапу. Зважаючи 

на існування в чинному адміністративному процесуальному законодавстві 

терміну «підготовче провадження» (Глава 3 Розділу ІІ КАСУ), а також для 

уникнення термінологічної плутанини, пропонуємо використовувати замість 

терміну «підготовча частина» термін, який, по-перше, використовується 

КАСУ, по-друге, найбільш вдало розкриває сутність процесуального етапу. 

Мова йде про термін «відкриття судового засідання».  

2.  Другий процесуальний етап стадії розгляду справи по суті та 

ухвалення судового рішення часто називають «розгляд справи по суті». 

Проблема полягає в тому, що центральна стадія адміністративного 

судочинства теж характеризується через використання терміну «розгляд», 

наприклад, «розгляд справи та прийняття по ній рішення», «судовий розгляд 

адміністративної справи», «судовий розгляд справи в адміністративному 

судочинстві» тощо. До того ж словосполученням «розгляд адміністративних 

справ» часто характеризують адміністративне судочинство взагалі, 

центральну його стадію, а також окремий  процесуальний етап судів першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій. Саме тому, для уникнення 

суперечностей в термінології, пропонуємо другий процесуальний етап 

називати «з’ясування обставин справи та дослідження доказів».  

3. Не можемо погодитись з позицією А. В. Руденко, який пропонує 

третій процесуальний етап центральної стадії адміністративного судочинства 

(як альтернативу назві «судові дебати») називати «завершальний етап». 

Терміном «завершальний етап» доречно було б характеризувати останній 

процесуальний етап певного юридичного процесу (юридичної процедури) з 

огляду на те, що інших термінів, які б розкривали сутність цього 
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процесуального етапу важко віднайти. В цьому сенсі, є категоричними 

противниками використання ненаукової термінології, наприклад, до такої 

термінології відносимо словосполучення, які, на жаль, часто 

використовуються в науковій літературі, наприклад, «поняття в широкому 

значенні» чи «поняття у вузькому значенні». Тому терміни «початковий 

етап», «поточний етап» та «завершальний етап» вважаємо, по-перше, 

ненауковою термінологією, по-друге, термінологією, яка віддалена від 

потреб адміністративного процесуального законодавства. 

4. Не можемо погодитись з О. І. Миколенко у тому, що він виділяє в 

центральній стадії адміністративного судочинства два окремих 

процесуальних етапи – а) ухвалення судового рішення; б) доведення рішення 

до осіб, які беруть участь у справі. Специфіка адміністративного права в 

тому, що рішення органу публічної адміністрації індивідуального характеру 

дуже часто може не породжувати правових наслідків, якщо воно не було 

доведене до відповідного адресату. Подібний підхід є доречним і в межах 

адміністративного процесуального права. Наприклад, ч. 8 ст. 250 КАСУ 

закріплює, що після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може 

сам скасувати або змінити це рішення, крім випадків, визначених КАСУ. 

Тобто факт проголошення рішення, вже породжує певні юридичні наслідки, 

що додатково свідчить про нерозривний зв’язок між ухваленням судового 

рішення та доведенням цього рішення до осіб, які беруть участь у справі.    

5. Не можемо погодитись і з думками Ю. С. Педько, який у стадії 

розгляду справи по суті та ухвалення судового рішення пропонує окремо 

виділяти такий процесуальний етап як «нарада суддів щодо винесення 

судового рішення у справі». Чинний КАСУ використовує інший термін 

«вихід суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі» (ч. 1 ст. 227 

КАСУ). Разом з тим, сама назва процесуального етапу, яку пропонує Ю. С. 

Педько, свідчить про те, що мова йде про ухвалення судового рішення, але з 

врахуванням організаційно-правових особливостей, що передбачені КАСУ. 

Тобто вихід суду для ухвалення рішення є процесуальною дією, яка, в свою 
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чергу, є частиною процесуального етапу ухвалення, проголошення та 

вручення судового рішення у адміністративній справі. На користь цих думок, 

виступають положення частин 2 і 3 ст. 227 КАСУ, які закріплюють: «Якщо 

під час ухвалення рішення виявиться потреба з’ясувати будь-яку обставину 

через повторний допит свідків або через іншу процесуальну дію, суд 

постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду». Тобто перебуваючи 

в нарадчій кімнаті суд може прийти до висновку, що наявних обставин 

справи та доказів недостатньо для прийняття законного, обґрунтованого і 

остаточного рішення по справі. В даному випадку остаточне судове рішення 

не виноситься, а лише поновлюється судовий розгляд, що дає можливість 

суду після відкриття судових дебатів з приводу додатково досліджених 

обставин, знову вийти до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного 

рішення.         

В науковій літературі представлені і більш незвичні уявлення про 

процесуальні етапи центральної стадії адміністративного судочинства. 

Наприклад, А. В. Красовська, присвятивши в дисертаційному дослідженні 

постановам суду першої інстанції у справах про припинення юридичних осіб 

окремий параграф, всю специфіку відкриття судового засідання, з’ясування 

обставин, перевірку їх доказами і судових дебатів спромоглася розкрити в 

межах однієї сторінки [68, с. 158-159]. При цьому, було використане таке 

словосполучення як «стадія розгляду по суті та стадія судових дебатів не має 

особливостей для розгляду справ про припинення юридичних осіб». Тобто 

судові дебати А. В. Красовська чомусь називає стадією адміністративного 

судочинства. Скоріш за все, це технічна помилка, адже в дисертаційному 

дослідженні окремо висвітлювалося питання структури адміністративного 

судочинства, де судові дебати не виділялися автором в якості самостійної 

стадії адміністративного судочинства. 

Автори науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією С. В. 

Пєткова теж запропонували, по-перше, незвичну стадію адміністративного 

судочинства, по-друге, специфічну внутрішню структуру даної стадії. Так 
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науковці наголошують, що в межах адміністративного судочинства слід 

виділяти стадію судового розгляду у судовому засіданні, яка, на їх думку, 

складається з наступних процесуальних етапів: 1) відкриття судового 

засідання; 2) оголошення складу суду; 3) роз’яснення судом учасникам 

адміністративного процесу їхніх прав та обов’язків; 4) вирішення судом 

клопотань осіб, які беруть участь у справі; 5) розгляд суті адміністративної 

справи; 6) судові дебати [103, с. 163].  

По-перше, в запропонованій структурі адміністративного судочинства 

відсутні будь-які критерії, які дозволяли б відділяти стадії провадження від 

процесуальних етапів та окремих процесуальних дій. Автори науково-

практичного коментаря докупи змішали всі три елементи структури будь-

якого юридичного процесу, що свідчить про низький рівень теоретичних 

знань автора про структуру юридичного процесу (юридичної процедури), 

який коментував статтю. 

По-друге, зважаючи на те, що судове засідання може не проводитись в 

межах спрощеного провадження, то недоречною бачиться така назва стадії 

адміністративного судочинства як «судовий розгляд у судовому засіданні».  

На підставі аналізу думок, представлених в юридичній літературі, а 

також положень чинного адміністративного процесуального законодавства, 

пропонуємо виділяти наступні процесуальні етапи в стадії розгляду справи 

по суті та ухвалення судового рішення: 1) відкриття судового засідання; 2) 

з’ясування обставин справи та дослідження доказів; 3) судові дебати; 4) 

ухвалення, проголошення та вручення судового рішення.  

Це процесуальні етапи, які притаманні загальному позовному 

провадженню у справах щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації.  

Разом з тим, як неодноразово підкреслювалося в попередніх 

положеннях нашої науково-дослідної роботи, справи щодо оскарження 

рішень дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації можуть 

розглядатися в порядку спрощеного провадження. Це суттєво відображається 
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на внутрішній структурі стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення.  

Так, адміністративне процесуальне законодавство закріплює, що якщо 

справа розглядається за правилами спрощеного провадження, то судовий 

розгляд здійснюється за правилами загального позовного провадження з 

врахуванням особливостей, передбачених у статті 262 КАСУ, яка так і 

називається «Особливості розгляду справи за правилами спрощеного 

позовного провадження».  

Наприклад, автори науково-практичного коментаря до КАСУ під 

редакцією С. В. Пєткова зазначають, що безпосереднє спілкування суду з 

особами, які беруть участь у справі, та іншими учасниками 

адміністративного процесу, обумовило другу назву судового розгляду справи 

в судовому засіданні – «усне провадження». При цьому підкреслюється, що в 

КАСУ така назва не вживається, але вона є повною протилежністю 

письмовому провадженню [103, с. 163]. І дійсно, якщо звернутися до 

визначення письмового провадження, яке дається в п. 10 ч. 1 ст. 4 КАСУ, 

можна погодитись з цим твердженням. Так, адміністративне процесуальне 

законодавство визначає письмове провадження як розгляд і вирішення 

адміністративної справи або окремого процесуального питання в суді першої, 

апеляційної чи касаційної інстанції без повідомлення та (або) виклику 

учасників справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів 

справи у випадках, передбачених КАСУ. Таким чином письмове 

провадження можна розглядати як один із видів спрощеного провадження, 

яке має свою специфіку, передбачену національним законодавством.  

У зв’язку з цим, хочемо звернути увагу на коло проблемних питань, які 

піднімаються стосовно спрощеного провадження та його виду – письмового 

провадження. 

По-перше, питання процесуальної форми розгляду і вирішення справ 

адміністративної юрисдикції пов’язане із таким елементом права на судовий 

захист як право на участь у судовому засіданні. Наприклад, К. М. 
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Кобилянський стосовно цього зазначає, що право на участь у судовому 

засіданні є одним із чинників юридичної конструкції права на судовий 

захист, яке логічно випливає із права на звернення до адміністративного суду 

з адміністративним позовом [54, с. 133]. З ним погоджується І. В. Завальнюк, 

який підкреслює, що брати участь у судовому розгляді – це право особи, яке 

в окремих випадках переростає в її обов’язок, і його невиконання може мати 

негативні наслідки для цієї особи. Зокрема, це право стає обов’язком у тих 

випадках, якщо суд першої інстанції або апеляційний суд відповідно визнав 

обов’язковою участь сторони чи третьої особи у судовому засіданні. До того 

ж науковець підкреслює, що право на участь у судовому розгляді 

адміністративної справи майже не досліджувалось в науці адміністративного 

права та процесу [46, с. 80]. Д. В. Роженко, характеризуючи письмове 

провадження, теж звертає увагу на ознаку добровільності відмови від переваг 

загальної позовної форми сторонами процесу на користь швидкості і 

зручності провадження [206, с. 158]. 

Дійсно це цікаве питання, адже, з одного боку, участь у судовому 

засіданні є невід’ємним процесуальним правом учасників справи, з іншого, – 

спрощені провадження допомагають оперативно, економічно та з 

дотриманням прав, свобод і інтересів учасників адміністративного процесу 

розглянути адміністративну справу без проведення судового засідання. Саме 

тому, важливо говорити про умови призначення спрощеного провадження, в 

тому числі і письмового провадження, які б враховували специфіку певної 

категорії адміністративних справ, що розглядаються, та максимально 

відповідали б вимогам дотримання прав і свобод людини та громадянина в 

державі. Сьогодні це забезпечується двома вагомими факторами: 

1) рішення сторін про розгляд справи в порядку письмового 

провадження знаходить своє остаточне процесуальне оформлення у рішенні 

адміністративного суду про призначення справи до розгляду в порядку 

письмового провадження; 

2) вибір письмового провадження як форми розгляду і вирішення 
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справи вимагає обоюдної позиції сторін та їх активного волевиявлення при 

розгляді справи в суді першої інстанції.  

Разом, з тим,  певні категорії справ, які, наприклад, передбачені в ч. 1 

ст. 263 КАСУ, сприймаються сторонами справи як «безальтернативні» 

спрощені провадження, які обмежують права особи на участь у судовому 

розгляді справи як елементу права на судовий захист. Ці положення КАСУ, 

на думку І. В. Завальнюка, є досить відчутними для учасників справи та 

викликають чимало нарікань. Але, при цьому, вчений підкреслює, що така 

практика є розповсюдженою у світі та цілком законною [46, с. 97].  

По-друге, КАСУ хоча і передбачає поняття «письмове провадження» та 

встановлює процесуальні строки щодо його проведення з огляду на категорії 

справ, які розглядаються, не закріплює самої процедури проведення 

письмового провадження. У зв’язку з цим, письмове провадження як вид 

спрощених проваджень останнім часом стало привертати увагу науковців, які 

намагаються осягнути специфіку передбачених КАСУ форм 

адміністративного судочинства. З огляду на це, викликає інтерес, по-перше, 

дисертаційне дослідження І. В. Завальнюка «Спрощене провадження в 

адміністративному судочинстві України», в якому детально розглянуті умови 

та підстави застосування спрощеного провадження, які, на думку автора, слід 

враховувати судді при вирішенні питання про подальшу форму розгляду 

справи в рамках адміністративного судочинства [46], по-друге, публікації О. 

М. Тадєєвої, яка розглядає форми проваджень, що застосовуються під час 

розгляду справ стосовно публічного майна в адміністративному судочинстві 

України [234].    

Наприклад, О. М. Тадєєва, взявши за основу визначення письмового 

провадження, що передбачене  п. 10 ч. 1 ст. 4 КАСУ, пропонує виділяти 

наступні основні ознаки письмового провадження в адміністративному 

судочинстві: 1) письмове провадження здійснюється у суді першої, 

апеляційної та касаційної інстанції; 2) без виклику осіб, які беруть участь у 

справі; 3) на основі наявних у суді матеріалів [234, с. 16].  
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Дійсно, всі три ознаки витікають із визначення письмового 

провадження, яке пропонується КАСУ. На підставі цього можна зробити 

висновок, що справи в порядку письмово провадження можуть розглядатись 

не тільки судами першої інстанції, а й судами апеляційної та касаційної 

інстанцій. Особливість письмового провадження також полягає у тому, що 

воно відбувається без виклику осіб, які беруть участь у справі. Рішення у 

справі може прийматися адміністративним судом на основі матеріалів, які 

подані сторонами для вирішення справи. Тобто пояснення сторін, докази та 

будь-які інші матеріали, які стосуються конкретної справи, повинні бути 

подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, тільки у 

письмовому вигляді та до початку розгляду справи.  

І. В. Завальнюк вважає, що це не повний перелік ознак, якими 

характеризується письмове провадження. Він підкреслює, що КАСУ 

передбачає можливість розгляду адміністративної справи у порядку 

письмового провадження і у тих випадках, коли всі особи, які беруть участь у 

справі, заявили клопотання про розгляд справи за їх відсутності. Також, І. В. 

Завальнюк, посилаючись на положення адміністративного процесуального 

законодавства, зазначає, що якщо позивач при подачі заяви має право 

заявити таке клопотання, то відповідач, якщо його не повідомлять про 

розгляд справи не зможе подати відповідне клопотання з тих причин, що він 

не буде обізнаний про розгляд справи судом взагалі. До того ж, продовжує І. 

В. Завальнюк, якщо відсутні перешкоди для розгляду справи у судовому 

засіданні, передбачені КАСУ, але прибули не всі особи, які беруть участь у 

справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце 

судового розгляду, суд має право розглядати справу у письмовому 

провадженні в разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта [46, с. 

105].  

Тобто автор звертає увагу на можливість розгляду справи за правилами 

письмового провадження і у випадках, коли особи були повідомлені про час і 

місце судового розгляду, але без поважних причин не прибули на судове 
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засідання. Тому доповнюючи перелік ознак письмового провадження, які 

запропонувала О. М. Тадєєва, пропонуємо виділяти наступні ознаки: 1) 

письмове провадження здійснюється у суді першої, апеляційної та касаційної 

інстанції; 2) письмове провадження здійснюється без виклику осіб, які беруть 

участь у справі, або за відсутності без поважних причин на судовому 

засіданні осіб, які беруть участь у справі; 3) письмове провадження 

здійснюється на основі наявних у суді матеріалів.  

КАСУ передбачає наступний алгоритм дій, якщо мова йде про стадію 

розгляду і вирішення справи щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації за правилами спрощеного провадження: 

а) відповідач може подати клопотання про розгляд справи у судовому 

засіданні з повідомленням сторін в строк, який відводиться для подання 

відзиву. Позивач теж може подати клопотання про розгляд справи у 

судовому засіданні з повідомленням сторін, але разом з позовом або не 

пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 262 КАСУ); 

б) якщо адміністративний суд задовольнив клопотання сторони про 

розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін або самостійно 

прийняв таке рішення, то розгляд справи по суті за правилами спрощеного 

позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. 

Воно проводиться не пізніше тридцяти днів із дня відкриття провадження у 

справі (частини 2 і 4 ст. 262 КАСУ);  

в) за клопотанням однієї із сторін суд може відкласти розгляд справи з 

метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) 

заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних 

причин (ч. 4 ст. 262 КАСУ);  

г) адміністративний суд може відмовити в задоволенні клопотання 

сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін у 

двох випадках: по-перше, якщо справа відноситься до категорій справ 

незначної складності, перелік яких дається в ст. 263 КАСУ, по-друге, якщо 

характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної 
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складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням 

сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи (ч. 6 ст. 262 

КАСУ). 

ґ) в цьому випадку суд може розглянути справу в порядку спрощеного 

позовного провадження без повідомлення сторін виходячи з наявних у справі 

матеріалів. Таким чином, судове засідання не проводиться, а розгляд справи 

по суті розпочинається через тридцять днів, з дня відкриття провадження у 

справі (ч. 2 ст. 262 КАСУ);  

д) при розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження суд судові дебати не проводяться (ч. 8 ст. 262 КАСУ); 

е) якщо суд розглядає за правилами спрощеного позовного 

провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні) справи щодо оскарження бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або 

запиту на інформацію, то судове засідання теж не проводиться, а рішення 

виноситься у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у 

справі. При розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах 

по суті справи, а саме, у позові та відзиві. 

Як бачимо, законодавець пропонує дещо складний для сприйняття 

алгоритм дій при розгляді за правилами спрощеного провадження справ 

щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації. Головне, на що хочемо звернути увагу, це те, що: 

по-перше, незважаючи на передбачені КАСУ особливості розгляду 

справ за правилами спрощеного позовного провадження, адміністративне 

процесуальне законодавство акцентує увагу на тому, що всі інші питання 

розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження 

вирішуються, все ж таки, за правилами загального позовного провадження. 

Це додатковий аргумент на користь того, чому в межах нашої науково-
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дослідної роботи слід звернути увагу і на загальні вимоги національного 

законодавства, які стосуються загального позовного провадження;  

по-друге, якщо судове засідання проводиться в межах спрощеного 

провадження, то в стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення можна виділити наступні процесуальні етапи: 1) відкриття судового 

засідання; 2) з’ясування обставин справи та дослідження доказів; 3) 

ухвалення, проголошення та вручення судового рішення; 

по-третє, якщо судове засідання не проводиться в межах спрощеного 

провадження, то в стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення можна виділити лише один процесуальний етап, який законодавець 

називає «прийняття рішення у письмовому провадженні». 

Також хочемо звернути увагу, що в межах цього підрозділу роботи 

розглядаються не всі процесуальні етапи стадії розгляду справи по суті та 

ухвалення судового рішення, а лише три, які охоплюються поняттям 

«судовий розгляд». Мова йде про відкриття судового засідання, з’ясування 

обставин справи та дослідження доказів, а також судові дебати. Такий 

процесуальний етап як «ухвалення, проголошення та вручення судового 

рішення» розглядається в наступному підрозділі науково-дослідної роботи, 

що обумовлено наступними чинниками: 

по-перше, види судових рішень, які може прийняти суд при розгляді 

справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації, дозволяють більш детально в межах окремого підрозділу роботи 

зосередитись на законності і обґрунтованості прийнятих судових рішень, 

порядку їх ухвалення, вимогах щодо їх змісту і оформлення, а також на 

особливостях проголошення і вручення судового рішення; 

по-друге, виконання постанов суду першої інстанції у справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

має певні особливості, але вони є не настільки значними, щоб їм 

присвячувати окремий підрозділ роботи. Виходячи з цих міркувань, 

особливості ухвалення судового рішення та виконання постанови суду 
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першої інстанції у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації будуть об’єднані і розглянуті в 

наступному підрозділі роботи.  

Отже судовий розгляд справ щодо оскарження рішень дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації в межах загального 

позовного провадження охоплює собою три процесуальні стадії 

адміністративного судочинства: 1) відкриття судового засідання; 2) 

з’ясування обставин справи та дослідження доказів; 3) судові дебати. 

Розглянемо їх більш детально.  

Відкриття судового засідання як процесуальний етап центральної стадії 

адміністративного судочинства характеризується тим, що судове засідання у 

призначений для розгляду справи час відкриває головуючий. Він же 

оголошує, яка справа розглядається. Потім секретар судового засідання 

доповідає суду, хто з викликаних у справі осіб з’явився в судове засідання, 

хто з учасників справи бере участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції, чи повідомлено тих учасників справи, хто не з’явився, про 

дату, час і місце судового засідання (ч. 2 ст. 199 КАСУ).  

Далі головуючий у судовому засіданні:  

а) встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а також 

перевіряє повноваження посадових і службових осіб та їхніх представників. 

Матеріали практики показують, що у справах щодо оскарження рішень дій 

чи бездіяльності розпорядників публічної інформації як правило присутні 

позивач, відповідач, треті особи, або їх представники, тобто свідок, 

спеціаліст, експерт, перекладач як учасники судового процесу, як правило 

відсутні при розгляді даної категорії справ. Хоча гіпотетична можливість 

участі даних осіб у справі щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації не виключається; 

б) оголошує склад суду, а також імена експерта, перекладача, 

спеціаліста, секретаря судового засідання і роз’яснює учасникам справи, які 

прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи (ч. 2 ст. 202 КАСУ); 
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в) з’ясовує обізнаність учасників справи з їхніми правами та 

обов’язками та роз’яснює їх у разі необхідності (ст. 203 КАСУ); 

г) з’ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов’язані з 

розглядом справи, та вирішує їх після заслуховування думки інших 

присутніх у судовому засіданні учасників справи (ч. 1 ст. 204 КАСУ); 

Також на етапі відкриття судового засідання адміністративний суд 

може прийняти рішення про відкладення розгляду справи в судовому 

засіданні при наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 205 КАСУ. У разі 

розгляду справи за відсутності позивача або відповідача суддя-доповідач 

оголошує стислий зміст позовної заяви або відзиву (ч. 7 ст. 205 КАСУ).  

З’ясування обставин справи та дослідження доказів є наступним 

процесуальним етапом стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення. Починається цей етап із вступного слова позивача та третьої особи, 

яка бере участь на його стороні, відповідача та третьої особи, яка бере участь 

на його стороні, а також інших учасників справи. Тобто учасники справи 

стисло в усній формі викладають зміст та підстави своїх вимог і заперечень 

щодо предмета позову, а також дають необхідні пояснення щодо них. При 

цьому, учасники справи з дозволу головуючого можуть ставити питання 

один одному, черговість задавання яких регламентується ч. 5 ст. 209 КАСУ, а 

головуючий з власної ініціативи може поставити питання учаснику судового 

процесу. Також головуючий за усним клопотанням учасника справи може 

зняти питання, що не стосуються предмета спору. 

Після вступного слова учасників справи адміністративний суд починає 

з’ясовувати обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу 

своїх вимог і заперечень, та досліджує докази, якими вони обґрунтовуються.  

У відповідності до вимог ст. 211 КАСУ під час розгляду справи 

адміністративний суд повинен безпосередньо дослідити докази у справі, а 

саме, ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками 

експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті 

справи, показаннями свідків, оглянути речові докази. Особливість справ 
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щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації полягає у тому, що основними доказами по справі виступають: 

а) заявах по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву 

(відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо 

позову або відзиву);   

б) письмові докази (наприклад, письмовий запит на отримання 

публічної інформації, відмова в письмовій формі в задоволенні запиту на 

інформацію тощо); 

в) електронні докази, якщо мова йде про невиконання розпорядниками 

обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону «Про 

доступ до публічної інформації» та про обов’язок розпорядника публічної 

інформації надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, 

оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах (ст. 10-1 Закону «Про доступ 

до публічної інформації»).  

При цьому, докази, які не були предметом дослідження в судовому 

засіданні, не можуть в майбутньому бути покладені адміністративним судом 

в основу ухваленого рішення. Учасники ж справи можуть давати свої 

пояснення з приводу письмових і електронних доказів під час їх 

дослідження. 

Після з’ясування всіх обставин у справі та перевірки їх доказами 

головуючий у судовому засіданні надає сторонам та іншим учасникам справи 

можливість дати додаткові пояснення. Вислухавши їх суд постановляє 

ухвалу про закінчення з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

і переходить до судових дебатів (ст. 224 КАСУ). 

Наприклад, автори науково-практичного коментаря до КАСУ під 

редакцією С. В. Пєткова стосовно цього зазначають, що дослідження доказів 

становить основну частину процесуальної діяльності суду та осіб, які беруть 

участь під час судового засідання. Ця діяльність направлена на встановлення 

обставин, необхідних для правильного вирішення адміністративної справи та 
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ухвалення обґрунтованого судового рішення. Адже обґрунтованим є 

рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в 

адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в 

судовому засіданні [103, с. 180].  

Автори науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією А. Т. 

Комзюка підкреслюють, що сутність процедури дослідження доказів полягає 

у безпосередньому сприйнятті, вивченні судом інформації про факти, що 

містяться у передбачених законом джерелах доказів, а оцінка доказів 

здійснюється судом за його внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх 

безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному  дослідженні [57, с. 

454-455].   

Тобто узагальнюючи вище сказане, можна зробити висновок, що 

з’ясування обставин справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації та дослідження доказів по даній 

категорії справ: 

по-перше, направлені на встановлення обставин, необхідних для 

правильного вирішення адміністративної справи по-суті та ухвалення 

обґрунтованого судового рішення; 

по-друге, направлені на вивчення інформації про факти, що містяться у 

доказах по справі та оцінку доказів за правилами передбаченими ст. 90 

КАСУ.  

В науковій літературі багато уваги приділяється проблемам 

дослідження доказів. Наприклад, автори науково-практичного коментаря до 

КАСУ під редакцією А. Т. Комзюка звертають увагу на класифікацію 

письмових доказів та її можливий вплив на практику адміністративних судів. 

Так письмові документи в залежності від суб’єкта, що видав документ, 

поділяються на офіційні та неофіційні (приватні). Разом з тим, сам по собі 

поділ письмових доказів на офіційні і неофіційні не зобов’язує суд, на думку 

авторів науково-практичного коментаря, надавати перевагу при винесенні 

рішення якомусь одному із них. У зв’язку з цим, приводиться приклад, коли 
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Вищий адміністративний суд України скасував рішення суду апеляційної 

установи, який виніс рішення на підставі того, що неофіційні письмові 

документи не можуть бути прийняті до уваги при розгляді адміністративної 

справи [57, с. 463-464].          

Автори науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією С. В. 

Пєткова звертають увагу на те, що стара редакція КАСУ передбачала право 

особи, яка бере участь у справі, просити суд виключити письмовий документ 

з числа доказів та вирішити справу на підставі інших доказів, якщо вона 

вважає, що доданий до справи або наданий суду для ознайомлення документ 

є фальшивим. Також стара редакція КАСУ передбачала право особи, яка бере 

участь у справі, заявляти під час дослідження письмового документу в якості 

доказу по справі клопотання про проведення експертизи документа, якщо 

документ викликає у неї сумнів щодо достовірності (справжності) [103, с. 

186]. Автори науково-практичного коментаря до КАСУ під редакцією А. Т. 

Комзюка запропонували, навіть, ймовірні шляхи вирішення існуючої 

проблеми. Так стверджувалось, що оспорювання письмових доказів може 

відбуватись шляхом: 

1) подання заяви про їх недійсність. В даному випадку, доказуванню 

підлягають неналежним чином оформлений документ (наприклад, виданий 

некомпетентним органом, відсутній відтиск печатки тощо); 

2) заперечення відомостей, що в них містяться по суті (наприклад, 

доказується невідповідність змісту документа реальним фактам із життя); 

3) заява про підлог документа (наприклад, документ складений не тією 

особою, від імені якої він виходить); 

4) заява про підробку документа (наприклад, мали місце виправлення в 

документі, приписки чи підчистки) [57, с. 464-465]. 

Якщо ж звернутись до положень чинного КАСУ, то у ст. 217, яка 

присвячена особливостям дослідження письмових доказів, відсутні норми, 

які б пропонували ймовірні шляхи вирішення проблеми дослідження 

письмових документів, які викликають сумніви у учасників процесу щодо їх 
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«справжності». Натомість є, по-перше, ст. 78 КАСУ, яка закріплює, що 

обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, 

якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин 

або добровільності їх визнання, по-друге, ч. 6 ст. 94 КАСУ, яка зазначає, що 

у випадку, коли оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи 

або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) 

оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги, по-третє, Постанова 

Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику 

застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних 

справ» від 6 березня 2008 року, яка дає роз’яснення щодо процедури 

дослідження письмових доказів [192, с. 117].      

Процесуальний етап з’ясування обставин та перевірки їх доказами 

закінчується прийняттям судом ухвали про закінчення з’ясування обставин у 

справі та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів. 

Наступним процесуальним етапом стадії розгляду справи по суті та 

ухвалення судового рішення є судові дебати. Особливість проведення 

судових дебатів регламентується ст. 225 КАСУ. Адміністративне 

процесуальне законодавство передбачає наступні вимоги щодо проведення 

судових дебатів: 

а) судові дебати відбуваються у вигляді виступів з промовами 

(заключним словом), в яких можна посилатись виключно на обставини і 

докази, що були досліджені в судовому засіданні. Промови – це виступи осіб, 

в яких вони підводять підсумки розгляду справи, аналізують надані докази та 

дають їм рекомендаційну оцінку, висловлюють свої думки з приводу 

доведеності чи недоведеності позову та з приводу вирішення справи [57, с. 

476]; 

б) з промовами можуть виступати тільки учасники справи (позивач, 

відповідач, треті особи та їх представники). При цьому, за клопотанням 

сторін чи третіх осіб у дебатах можуть виступати лише їхні представники; 
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в) передбачається черговість виступів з промовою (спочатку виступає 

позивач, потім його представник, відповідач, представник відповідача). Третя 

особа, яка заявила самостійні вимоги, та її представник виступають після 

сторін у справі. Треті ж особи, які не заявили самостійних вимог,  та їх 

представники – після особи, на стороні якої вони беруть участь; 

г) кожному учаснику справи надається однаковий час для виступу. При 

цьому тривалість дебатів визначається головуючим з урахуванням, по-перше, 

думки учасників справи, по-друге, розумного часу для викладення 

учасниками справи їх позиції по справі. Стара редакція КАСУ містила іншу 

норму, а саме, закріплювалось, що суд не може обмежувати тривалість 

дебатів певним часом [57, с. 475];  

ґ) якщо промовець виходить за межі справи, що розглядається судом, 

повторюється або порушує вимоги щодо часу викладення промови, 

головуючий вправі зупинити промовця;  

д) промовці можуть обмінюватися репліками, але з дозволу суду. До 

того ж право останньої репліки завжди належить відповідачеві та його 

представникові. 

Наприклад, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко і Р. С. Мельник зазначають, 

що з точки зору філології поняття «дебати» представляє собою обговорення 

якого-небудь питання, обмін думками, полеміку, дискутування. Судові 

дебати теж можна розглядати як обговорення, обмін думками, полеміку, 

дискутування, але з дотриманням чітких вимог, що передбачені 

адміністративним процесуальним законодавством [60, с. 348]. Особливість 

судових дебатів проявляється і тому, що учасники справи у своїх промовах 

дають правову оцінку спірним правовідносинам, висловлюють свої судження 

по суті спору, підводять підсумки розгляду справи, допомагають суду 

правильно і всебічно оцінити докази, а також посилаються на нормативно-

правовий акт, на основі якого, на їхню думку, слід вирішити адміністративну 

справу.    

Після судових дебатів адміністративний суд виходи до нарадчої 

 



297 
 
кімнати для ухвалення остаточного рішення.  

Отже, судовий розгляд справи щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника публічної інформації є важливою частиною 

адміністративного судочинства, на якій в порядку загального позовного 

провадження здійснюються основні процесуальні дії суду та учасників 

процесу, зокрема, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, 

виступають зі своїми вимогами та запереченнями перед судом, проводиться 

дослідження і оцінка доказів у справі і ухвалюється рішення суду у справі. Ці 

правила розповсюджуються і на категорію справ щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.   

 

4.3 Ухвалення судового рішення та виконання постанови суду першої 

інстанції 

 

Ухвалення судового рішення є процесуальним етапом стадії розгляду 

адміністративної справи по суті та ухвалення судового рішення. Не 

дивлячись на те, що чинне адміністративне процесуальне законодавство в ст. 

4 КАСУ і в Главі 9 Розділу ІІ КАСУ закріплює поняття і види судових 

рішень, в науці адміністративного прав і процесу питання визначення ознак 

та критеріїв класифікації судових рішень є одним із актуальних та таким, що 

весь час привертає до себе увагу.  

Наприклад, І. О. Розум зазначає, що не дивлячись на закріплення 

законодавцем у КАСУ визначення понять «постанова» й «ухвала» 

адміністративного суду, змістовний аналіз відповідних адміністративних 

процесуальних норм не дає можливості сформулювати цілісну систему 

конститутивних ознак, котрі характеризують судове рішення у справах 

адміністративної юрисдикції, що породжує постійні наукові дискусії у 

площині порушених теоретичних проблем [208, с. 55].  

Тобто розкриття особливостей ухвалення судового рішення та 

виконання постанови суду першої інстанції у справах щодо оскарження 
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рішень, дій чи бездіяльності потребує аналізу як теоретичних проблем, що 

притаманні всім судовим рішенням, так і матеріалів практики, які 

безпосередньо означують специфіку судових рішень, які приймаються у 

сфері доступу до публічної інформації.  

Розгляд теоретичних проблем ухвалення судового рішення 

обумовлений наступними чинниками. 

По-перше, ч. 1 ст. 2 КАСУ передбачає, що справедливе, неупереджене 

та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з 

метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень є завданням адміністративного судочинства. Тобто захист прав, 

свобод та інтересів осіб в публічно-правових відносинах відбувається, в тому 

числі, і шляхом винесення відповідного судового рішення. Наприклад, І. О. 

Розум стосовно цього зазначає, що належна реалізація завдань 

адміністративного судочинства, а також виконання Україною взятих на себе 

міжнародних зобов’язань, визначених ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року щодо забезпечення 

права на судовий захист, перебувають у прямій залежності, крім іншого, і від 

ухвалення адміністративними судами законних та обґрунтованих судових 

рішень, що ґрунтуються на безпосередньому, неупередженому, повному, 

всебічному аналізі усіх обставин справи адміністративної юрисдикції згідно 

із нормами матеріального права при дотриманні норм процесуального права 

[208, с. 55].   

По-друге, визначення поняття «судове рішення» має значення не тільки 

для теорії адміністративного процесуального права, а й для розвитку теорії 

юридичного процесу в Україні взагалі. Зміст поняття «судове рішення» 

допомагає виділити основні ознаки, що характеризують всі без виключення 

судові рішення, визначити їх місце в загальні системі рішень, які 

приймаються органами адміністративної юрисдикції (окрім адміністративних 

судів адміністративно-юрисдикційну діяльність в Україні здійснюють і інші 
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суб’єкти), встановити критерії, за якими можна класифікувати судові 

рішення, виділяючи ознаки, які притаманні лише окремим їх видам, тощо. 

Наприклад, О. М. Шиманович стосовно цього зазначає, що, по-перше, 

питання про сутність судового рішення є питанням про головну ознаку, що 

характеризує судове рішення як правовий інститут і визначає його місце 

серед інших актів державних органів, по-друге, сутність судового рішення не 

може бути зрозумілою поза зв’язком зі змістом, формою і завданнями 

судової діяльності [246, с. 138].  

Разом з тим, слід зазначити, що  в юридичній літературі існують різні 

думки щодо змісту, ознак та класифікації судових рішень.  

Привід для цього дають і визначення, що пропонує чинний КАСУ. 

Наприклад, пункт 12 ст. 4 КАСУ закріплює, що судове рішення це рішення, 

постанова, ухвала суду будь-якої інстанції. Як бачимо, запропоноване 

законодавцем визначення не розкриває суті поняття «судове рішення», а 

лише зосереджується на переліку видів судових рішень, які можуть 

прийматися судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Такий підхід 

законодавця є практичним, адже суддю адміністративного суду, в першу 

чергу, хвилює офіційно визнана форма прийняття рішення і майже не 

цікавить теоретична змістовна наповненість цього поняття. Наприклад, І. В. 

Андронов, який посилаючись на працю Д. Г. Манько [84, с. 35-37] та 

характеризуючи термін «судове рішення» в межах цивільного 

процесуального законодавства, зазначає, що: 

по-перше, цей термін має адекватно відображати зміст поняття, що 

використовується при характеристиці правових явищ, та бути стилістично 

нейтральним; 

по-друге, термін «судове рішення» повинен відповідати наступним 

вимогам: а) однозначність, тобто один і той самий термін має вживатись у 

тому чи іншому правовому акті лише в одному значенні; б) сталість, тобто 

термін має зберігати свій особливий зміст у кожному новому нормативно-

правовому акті; в) єдність термінології, тобто використовувані терміни 
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мають бути тотожними та не суперечити термінам, що містяться в інших 

нормативно-правових актах; г) загальновизнаність, тобто терміни повинні 

вживатись відповідно до загальновизнаної термінології.  

З думками І. В. Андронова можна погодитись лише частково. 

Наприклад, термін «судове рішення», що міститься в ст. 4 КАСУ, на перший 

погляд адекватно відображає зміст судового рішення як правового явища, яке 

притаманне адміністративному судочинству (практично-прикладна 

складова), але КАСУ не дає визначення поняття «судове рішення», яке 

розкриває сутність цього правового явища, що, в свою чергу, викликає 

сумніви з приводу адекватного відображення цим терміном тих процесів, які 

притаманні адміністративному судочинству (теоретична складова). Термін 

«судове рішення» відповідає такій вимогі як однозначність, адже вживається 

в КАСУ в одному значенні. Разом з тим, термін «судові рішення» не 

відповідає всім іншим вимогам, які пропонує І. В. Андронов, – сталість, 

єдність і загальновизнаність термінології. Пояснюється це тим, що термін 

«судове рішення» в тому значенні, яке передбачене ст. 4 КАСУ, вживається 

виключно в межах цього нормативно-правового акту та є терміном 

адміністративного процесуального права, який лише останнім часом почав 

набувати свого конкретного змісту.  

 Наприклад, В. С. Стефанюк свого часу зазначав, що рішення, ухвали, 

постанови адміністративних судів виступають процесуальною формою 

вираження діяльності по застосуванню права і мають узагальнюючу назву 

«судові постанови» [230, с. 279]. Тобто узагальнюючим поняттям для всіх 

рішень адміністративного суду в науці адміністративного права і процесу 

було поняття «судові постанови». Якщо ж звернутися до старої редакції 

КАСУ, то у ст. 3, яка давала перелік термінів, що використовувались в 

нормативно-правовому акті, взагалі було відсутнє визначення поняття 

«судове рішення». До того ж ст. 158 КАСУ закріплювала лише два види 

судових рішень – постанови та ухвали. На цю термінологічну проблему у 

всіх процесуальних кодексах України свого часу звертали увагу автори 
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монографії під редакцією С. В. Ківалова та Л. Р. Білої-Тіунової. Вони 

наголошували, що у науковій літературі піддається критиці нова 

термінологія КАСУ щодо назви актів адміністративного судочинства (в той 

час КАСУ передбачав два види судових рішень – постанови та ухвали). Існує 

думка, продовжують автори монографії, що доцільним є уніфікація термінів, 

тому що суди цивільної юрисдикції виносять судові рішення та ухвали, суди 

господарської юрисдикції – рішення, ухвали та постанови. До того ж, термін 

«постанова» був в 2001 році вилучений із цивільного процесуального 

законодавства та використовувався в юридичній літературі з проблем 

цивільного процесу як узагальнюючий термін щодо всіх судових актів [5, с. 

274]. 

Багато уваги цій термінологічній проблемі приділялося і в межах 

досліджень проблем цивільного процесуального права. Наприклад, О. Г. 

Братель зазначає, що процесуальний документ, який ухвалюється судом за 

результатами остаточного розгляду цивільної справи, на практиці продовжує 

іменуватись словом «судове рішення». Беззаперечно, продовжує О. Г. 

Братель, рішення суду є складовою судового рішення, проте підміна понять 

«судове рішення» та «рішення суду», особливо в практичній діяльності, 

призводить до юридичної плутанини [23]. 

Чинний же КАСУ закріплює не тільки загальне визначення поняття 

«судове рішення», а дає визначення видів судових рішень, які закріплені в 

пунктах 13, 14 і 15 ст. 4 КАСУ. Саме аналіз останніх і дає можливість 

говорити про певні особливості (ознаки) судових рішень в адміністративному 

судочинстві. Наприклад, те, що вони можуть прийматися в усній і письмовій 

формі, що ухвалення судового рішення відбувається з дотриманням норм 

матеріального та процесуального права, тощо. Так адміністративне 

процесуальне законодавство України визначає види судових рішень 

наступним чином: «рішення суду це рішення суду першої інстанції, в якому 

вирішуються позовні вимоги»; «постанова це  письмове рішення суду 

апеляційної або касаційної інстанції в адміністративній справі, у якому 
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вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної скарги»; «ухвала це письмове 

або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким 

вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної 

справи, та інші процесуальні питання».   

Розглянемо основні підходи щодо визначення поняття «судове 

рішення», які представлені в юридичній літературі.   

Наприклад, В. С. Стефанюк зазначає, що судові рішення – це акти 

правосуддя в адміністративній справі, що гуртуються на встановлених в 

судовому засіданні фактах і застосовуванні норм матеріального та 

процесуального права [230, с. 279]. Така думка підтверджується і 

положеннями абзацу 1 пункту 1 Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про судове рішення в адміністративній 

справі» від 20 травня 2013 року № 7 [196], де було наголошено, що 

найважливішим результатом здійснення правосуддя адміністративними 

судами є ухвалення судового рішення. При цьому судове рішення 

визначалося як акт правосуддя, ухвалений згідно з нормами матеріального та 

процесуального права і згідно з конституційними засадами та принципами 

адміністративного судочинства, що є обов’язковим до виконання на всій 

території України. 

Разом з тим, не можемо погодитись з таким підходом, адже акт 

правосуддя – це рішення, яке ухвалюється судом за результатами 

остаточного розгляду адміністративної справи по суті (в чинному КАСУ це 

рішення суду та постанови). Тобто ухвали суду, які є видами судових рішень, 

не відносяться до актів правосуддя, а розглядаються виключно в якості актів 

правозастосування чи процесуальних юридичних фактів, що породжують, 

припиняють чи змінюють відповідні процесуальні правовідносини. В той же 

час, в юридичній науці намітились і зворотні тенденції, коли термін «рішення 

суду» почали характеризувати як процесуальний юридичний факт. 

Наприклад, О. Г. Братель наголошує на тому, що найбільше занепокоєння 

викликає та обставина, що певною частиною суддів, адвокатами та особливо 

 



303 
 
науковцями рішення суду сприймається як процесуальний юридичний факт, 

що має негативні наслідки на практичному рівні. Різний підхід до вивчення 

сутності рішення суду та складність самої проблеми, продовжує О. Г. 

Братель, призводять до того, що дотепер у теорії процесуального права 

питання відношення рішення суду до процесуального акту чи юридичного 

факту трактується неоднозначно, а кожен автор зосереджує увагу на тих 

аспектах, які він вважає найбільш важливими для свого дослідження [23].  

Рішення будь-якого суду дійсно можна розглядати як процесуальний 

юридичний факт, який породжує, змінює та припиняє певні процесуальні 

правовідносини, але при цьому важливо констатувати, що рішення суду є 

одночасно і актом правосуддя, на підставі якого можуть виникати і інші (не 

тільки процесуальні) правовідносини, адже такі акти адресовані зовні 

адміністративного процесу та стосуються вирішення публічно-правового 

спору, який виник і існував поза межами адміністративних процесуальних 

відносин. Наприклад, рішення суду в якості юридичного факту розглядається 

та аргументується в праці М. А. Гурвіч, в якій рішення суду визначається як 

юридичний факт, який має матеріально-правові та процесуально-правові 

наслідки [36, с. 319–445]. М. А. Рожкова теж стверджує, що судове рішення є 

юридичним фактом цивільного і цивільного процесуального права [207, 

с. 351–353].  

З таким підходом не погоджується О. Г. Братель, яка, як і В. С. 

Стефанюк, переконана, що рішення суду є найважливішим актом 

правосуддя, яке покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією 

України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним 

Законом України принципу верховенства права. На думку О. Г. Братель, 

рішення суду як акту правосуддя, має наступні ознаки: а) рішення суду, як 

кінцевий результат вирішення справи набуває вигляду процесуального 

документа; б) рішенням суду визнаються, підтверджуються, спростовуються 

юридичні факти, що призводить в подальшому до виникнення, зміни або 

припинення правовідносин; в) рішення суду, як процесуальний документ не 
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може розглядатись як процесуальний юридичний факт, адже документ не 

може вважатись фактом [23]. Тобто О. Г. Братель вважає, що процесуальний 

документ не є юридичним фактом, а тому рішення суду слід розглядати 

виключно як акт правосуддя.  Переконані, що співвідношення акту 

правосуддя та юридичного факту є штучно створеною юридичною 

проблемою, яку О. Г. Братель сама вигадала (створила) і сама ж успішно 

вирішила.  Ще раз наголошуємо на тому, що рішення будь-якого суду можна 

розглядати і як процесуальний юридичний факт, який породжує, змінює та 

припиняє певні процесуальні правовідносини, і як акт правосуддя, на підставі 

якого, як правило, можуть виникати, змінюватись та припинятись і інші (не 

тільки процесуальні) правовідносини, і як процесуальний документ, який 

складається та оформлюється у відповідності до вимог адміністративного 

процесуального законодавства. В цьому сенсі, повністю погоджуємося з С. В. 

Ківаловим та Л. Р. Білою-Тіуновою у тому, що рішення адміністративного 

суду у процесуальному значенні може розглядатися як акт адміністративного 

правосуддя, як акт застосування права і як процесуальний документ [5, с. 

272].   

Схоже до визначення судового рішення, яке пропонує В. С. Стефанюк, 

запропонував М. Г. Авдюков. Він вважає, що сутність судового рішення 

полягає в тому, що воно є актом правосуддя, який захищає права сторін, 

правопорядок у державі шляхом вирішення правових спорів між сторонами 

по суті. Як вже зазначалося, не всі судові рішення можна розглядати в якості 

акту правосуддя (виключення з цього правила складають ухвали суду). До 

того ж, М. Г. Авдюков акцентує увагу на тому, що судове рішення завжди 

вирішує правовий спір між сторонами по суті [1, с. 16]. Це яскравий приклад, 

коли науковець плутає поняття «судове рішення» та «рішення суду», а тому 

одне правове явище намагається наділити властивостями, що притаманні 

іншому правовому явищу. Подібні підходи до визначення поняття «судові 

рішення» можна знайти і в інших працях [37, с. 146; 248, с. 440]. На 

протиріччя в думках М. Г. Авдюкова звертає увагу і І. О. Розум. Він 
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підкреслює, що: 

по-перше, судовим рішенням, зокрема і в адміністративному процесі, 

адміністративний суд не завжди вирішує публічно-правовий спір по суті, а в 

деяких випадках, за наявності відповідних, встановлених чинним 

процесуальним законодавством підстав, може завершити судовий розгляд 

адміністративної справи, в тому числі, і закриттям провадження у справі; 

по-друге, з наведеного автором визначення прямо слідує, що поняття 

«судове рішення в адміністративному процесі» за своїм змістом може бути 

застосоване лише до двох видів судових рішень, а саме, до рішень суду та 

постанов [208, с. 55].  

А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко і Р. С. Мельник обмежуються в 

основному характеристикою судових рішень як процесуальних документів. 

Так автори навчального посібника з адміністративного процесу України 

зазначають, що чисельність і змістовність процесуальних питань, які 

доводиться вирішувати суду під час розгляду справи адміністративної 

юрисдикції, обумовлює прийняття цим органом правосуддя різноманітних й 

відмінних за своєю сутністю та формою процесуальних документів – 

постанов і ухвал. Постанови і ухвали, на їх думку, є процесуальними 

документами, адже: 

по-перше, в них набуває свого вираження застосування норм 

адміністративного процесуального права, міститься інформація про 

процедуру захисту або відновлення прав, свобод, оспорюваних інтересів 

фізичних та юридичних осіб; 

по-друге, судове рішення як процесуальний документ фіксує висновок 

суду як акта судової влади, у якому закріплюється завершення процесу 

застосування судом норм матеріального і процесуального права при розгляді 

та вирішенні правових спорів  [60, с. 359].  

Погоджуючись з  А. Т. Комзюком, В. М. Бевзенко і Р. С. Мельником в 

тому, що судові рішення адміністративного суду можна розглядати в якості 

процесуальних документів, не повністю погоджуємося з науковцями в тому, 
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що всі без виключення судові рішення слід розглядати як «акти судової 

влади, у яких закріплюється завершення процесу застосування судом норм 

матеріального і процесуального права». Наприклад, ч. 2 ст. 241 КАСУ 

закріплює, що процедурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої 

інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про 

відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття 

провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших 

випадках, передбачених законодавством, вирішуються судом шляхом 

постановлення ухвал. Якщо ухвали суду з приводу зупинення або закриття 

провадження у справі можна розглядати як «акти судової влади, у яких 

закріплюється завершення процесу застосування судом норм матеріального і 

процесуального права», то, наприклад, ухвали суду з приводу клопотань та 

заяв осіб, які беруть участь у справі, не є актами, у яких закріплюється 

завершення процесу застосовування судом матеріальних та процесуальних 

норм. Тому не всі ознаки, які наводять при характеристиці судових рішень А. 

Т. Комзюк, В. М. Бевзенко і Р. С. Мельник, відносяться до ухвал 

адміністративного суду, особливо тих, які суд виносить з приводу клопотань 

та заяв осіб, що беруть участь у справі.        

Д. Д. Лилак визначає судові рішення як правові акти, які закріплюють 

результати вирішення соціальних конфліктів, в основі яких лежить спір про 

право, і відповідно містять юридичні висновки про подолання колізій, якщо 

спірні правовідносини регулювалися суперечливими законодавчими актами 

[77, с. 67]. Поняття «правовий акт», за допомогою якого намагається 

визначити зміст судових рішень Д. Д. Лилак, є, по-перше, спірним у науковій 

літературі, адже зміст цього поняття складно визначити, по-друге, до 

правових актів можна віднести не тільки рішення державних органів, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а й дії окремих суб’єктів 

права, які породжують юридично значимі наслідки (наприклад, виклик до 

суду). Мало аргументованим є використання Д. Д. Лилак у визначенні судові 

рішення словосполучення «соціальний конфлікт, в основі якого лежить спір 
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про право». По-перше, поняття «соціальний конфлікт» є узагальнюючим 

поняттям для всіх конфліктів, які виникають у суспільстві, тобто між 

людьми, а тому воно не конкретизує групу конфліктів, які вирішуються в 

межах юридичних процесів. По-друге, конфлікти, в основі яких лежить спір 

про право можуть бути публічно-правовими та приватно-правовими, в 

залежності від сфери їх виникнення, а тому визначення, запропоноване Д. Д. 

Лилак можна застосувати лише на рівні теорії права, тоді як на рівні теорії 

адміністративного процесуального права воно втрачає своє методологічне 

значення.  

Критичні думки щодо визначення судових рішень, яке пропонує Д. Д. 

Лилак, висловлює в своїх працях і І. О. Розум. Він теж звертає увагу на те, 

що поняття «правовий акт» вживається у юридичній літературі з різним 

змістовним наповненням. І. О. Розум стверджує, що правовий акт являє 

собою зовнішнє вираження волі (держави й окремих осіб), спрямоване на 

досягнення юридичного факту. Тобто мова йде про закони та підзаконні 

акти, про індивідуальні правозастосовні акти, про угоди, які укладаються між 

різними господарськими суб’єктами, тощо [208, с. 56-57]. Якщо ж говорити 

про формулювання визначення судового рішення, то, на думку  І. О. Розум, 

необхідно використовувати інше поняття, яке б якомога точно відображало 

сутність даного правового явища, щоправда пропонує використовувати 

термін «акт правосуддя», який вже характеризувався та критикувався нами 

вище.         

Найбільш розгорнуте визначення поняття «судове рішення» 

пропонують у своїх працях В. В. Комаров і автори монографії за редакцією 

С. В. Ківалова та Л. Р. Білої-Тіунової. На їх думку, судове рішення – це 

правозастосовний акт, постановлений іменем України, оформлений у вигляді 

процесуального документа, яким владно підтверджується наявність чи 

відсутність спірного правовідношення, в наслідок якого воно перетворюється 

у безспірне на основі встановлених у судовому засіданні фактичних обставин 

[252, с. 194; 5, с. 274].  
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Це визначення містить великий спектр особливостей, що у сукупності 

характеризують судові рішення – рішення суду, постанови та ухвали.  

По-перше, всі без виключення судові рішення є правозастосовними 

актами, адже ці рішення не створюють нових норм права, а лише 

приймаються на підставі існуючих і передбачених чинним національним 

законодавством норм права. Сутність судового рішення полягає в тому, що 

воно є основним і найважливішим правозастосовним актом суду, яке 

спрямоване на захист прав, свобод та законних інтересів громадян, 

організацій, державних і суспільних інтересів, зміцнення законності і 

правопорядку, на запобігання правопорушенням, виховання у громадян і 

посадових та службових осіб поваги до Конституції України і законів 

України, честі та гідності людини.   

По-друге, судовим рішенням підтверджується наявність або відсутність 

між сторонами правовідносин публічно-правового спору, а також 

вирішуються питання процедурного характеру, які пов’язані з рухом справи 

в суді першої інстанції, з вирішенням клопотань та заяв осіб, які беруть 

участь у справі.  

По-третє, рішення суду як вид судових рішень характеризуються такою 

особливістю, що вони приймаються іменем України. Так ч. 1 ст. 243 КАСУ 

закріплює, що суди ухвалюють рішення іменем України негайно після 

закінчення судового розгляду.  

Разом з тим, уніфікація термінології, яка відбулася в чинному КАСУ, і 

яка використовує поняття «судові рішення» як узагальнююче для трьох 

інших понять «рішення суду», «постанови», «ухвали», має і певні недоліки. 

Наприклад, Глава 9 Розділу ІІ КАСУ перевантажена використанням терміну 

«рішення», а тому в кожному конкретному випадку доводиться уточнювати, 

на яке поняття посилається законодавець – на поняття «судові рішення» чи 

на поняття «рішення суду». Відносимо це до недоліків законодавчої техніки, 

які є розповсюдженими сьогодні не тільки в кодифікованих нормативно-

правових актах, до яких відноситься і КАСУ, а й в багатьох інших буденних 
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законах та підзаконних актах України.  

Отже, повертаючись до теми науково-дослідної роботи, хочемо 

підсумувати наступне.        

Судове рішення у справах щодо оскарження рішення, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації – це правозастосовний акт 

адміністративного суду, оформлений у вигляді процесуального документа 

(судове рішення, постанова, ухвала), яким владно підтверджується наявність 

чи відсутність спірного правовідношення, вирішуються процедурні питання, 

пов’язані з рухом справи, клопотаннями та заяви осіб, які беруть участь у 

справі, а також вирішується спір на основі встановлених адміністративним 

судом фактичних обставин.  

В науковій літературі пропонуються різні критерії щодо класифікації 

судових рішень. Наприклад, за юридичними наслідками судові рішення 

можуть поділятися на рішення про присудження (про виконання або 

утримання від виконання від певних дій), рішення про визнання (про 

наявність або відсутність правовідносин), конститутивні (про перетворення 

правовідносин, тобто про їх припинення або зміну). З цієї точки зору, 

більшість рішень адміністративного суду відносяться до рішень про 

присудження, адже в них, як правило, міститься зобов’язання, адресоване до 

розпорядника публічної інформації, надати відповідну інформації особі-

запитувачу у порядку та з дотриманням вимог, що передбачені Законом «Про 

доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-правовими актами. 

КАСУ при класифікації судових рішень одночасно використовує два 

критерії, що з точки зору наукової методології є помилковим кроком. Мова 

йде: 

по-перше, про врахування інстанційної юрисдикції, на підставі чого 

розмежовуються поняття «рішення суду», яке пов’язане з вирішенням спору 

судом першої інстанції, та поняття «постанова», яке пов’язане з переглядом 

судових рішень судами апеляційної і касаційної інстанцій; 

по-друге, про врахування процедурних питань, які завжди виникають 
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при розгляді справ судами першої, апеляційної та касаційної інстанції та 

потребують свого вирішення. На цій підставі виділяється такий вид судових 

рішень як ухвали.  

Зважаючи на те, що в межах цього підрозділу роботи розглядаються 

особливості ухвалення судового рішення як процесуального етапу стадії 

розгляду адміністративної справи щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника інформації, хочемо звернути увагу на 

особливості ухвалення рішень суду, а саме, рішень суду першої інстанції, в 

яких вирішуються позовні вимоги.    

Чинне адміністративне процесуальне законодавство висуває наступні 

вимоги до рішень суду першої інстанції. 

1. Судовий розгляд в суді першої інстанції закінчується ухваленням 

рішення суду (ч. 3 ст. 241 КАСУ). В попередніх підрозділах роботи вже 

підкреслювалося, що поняття «судовий розгляд» не потрібно пов’язувати 

виключно з відкриттям та проведенням судового засідання. Велика кількість 

справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації розглядається в порядку спрощеного провадження без проведення 

судового засідання. Це не означає, що при вирішенні таких справ не 

здійснюється судовий розгляд, адже КАСУ передбачає можливість як 

«усного судового розгляду», тобто з відкриттям та проведенням судового 

засідання, так і «письмового судового розгляду», тобто без проведення 

судового засідання (в порядку письмового провадження). 

2. У випадках, визначених КАСУ, судовий розгляд закінчується 

постановленням ухвали. Наприклад, адміністративний суд може винести 

ухвалу про зупинення провадження у справі, посилаючись на підстави, що 

передбачені в частинах 1 і 2 ст. 236 КАСУ, або винести ухвалу про закриття 

провадження у справі на підставі вимог ч. 1 ст. 238 КАСУ. Такі ухвали 

можуть бути винесені і стосовно справ щодо оскарження рішень,  дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації.      

 



311 
 

3. Рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, 

бути законним і обґрунтованим (ч. 1 ст. 242 КАСУ). Зміст верховенства 

права та особливості його реалізації у межах адміністративного судочинства 

регламентуються в ст. 6 КАСУ. Законодавець у частинах 2 і 3 ст. 242 КАСУ 

дає визначення поняттям законність та обґрунтованість. Так, законним 

визнається рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права 

при дотриманні норм процесуального права, а обґрунтованим визнається 

рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в 

адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в 

судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи. 

Додатково зміст принципу законності та особливості його реалізації в межах 

адміністративного судочинства регламентується в ст. 7 КАСУ. Разом з тим, 

хочемо зазначити, що положення КАСУ не завжди логічні та послідовні. 

Наприклад, при наявності в адміністративному судочинстві спрощених 

проваджень, які можуть здійснюватися без проведення судових засідань, є 

помилковою характеристика обґрунтованості рішення суду з використанням 

словосполучення «дослідження доказів в судовому засіданні». В науці 

адміністративного процесуального права є більш універсальне поняття 

«судовий розгляд», яке можна було б використати при характеристиці 

обґрунтованості рішень суду. Наприклад, частину 3 ст. 242 КАСУ можна 

викласти у наступній редакції: 

«Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і 

всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими 

доказами, які були досліджені в під час судового розгляду, з наданням оцінки 

всім аргументам учасників справи».   

Найбільш розгорнуту характеристику законності рішення суду (з чим 

повністю погоджуємося) пропонують автори науково-практичного коментаря 

до КАСУ під редакцією А. Т. Комзюка. Автори зазначають, що рішення є 

законними, коли адміністративний суд, приймаючи рішення, виходив із 

таких засад: 
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- суди при вирішенні справи керуються принципом законності, 

відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України; 

- суд вирішив справу на підставі Конституції та законів України, а 

також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; 

- суд застосував нормативно-правові акти, прийняті відповідним 

органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; 

- суд застосував правовий акт, який має вищу юридичну силу у тому 

разі, коли при розгляді справи виявилася невідповідність (колізія) 

нормативно-правового акта Конституції України, закону України, 

міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, або іншому правовому акту; 

- суд відійшов від правил (положень) закону України та застосував 

правила міжнародного договору, коли при розгляді справи прийшов до 

висновку, що міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлені інші правила (положення), ніж ті, що 

встановлені законом; 

- суд при розгляді справи при відсутності закону, що прямо регулює 

відповідні правовідносини, застосував закон, що регулює подібні 

правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходив 

із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права) [57, с. 

492]. 

Обґрунтованість рішення суду визначається в ст. 242 КАСУ одночасно 

як принцип адміністративного судочинства і як вимога до змісту судового 

рішення. Тобто обґрунтованим є рішення суду, в якому повно відображені, 

по-перше, обставини, які мають значення для даної справи, по-друге, 

 



313 
 
висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, 

відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, 

дослідженими в ході судового розгляду.  

Автори науково-практичного коментаря під редакцією С. В. Пєткова 

взагалі пропонують об’єднати вимоги законності і обґрунтованості судового 

рішення одним терміном «правосудність судового рішення», яка, на їх думку, 

є основним критерієм якості рішення суду, за яким можна оцінювати будь-

яке судове рішення [103, с. 206]. 

Рішення адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації повинні 

ґрунтуватись на засадах верховенства права, бути законними і 

обґрунтованими.    

4. У виняткових випадках залежно від складності справи складення 

рішення суду у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як 

десять, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження – п’ять 

днів з дня закінчення розгляду справи. Після закінчення судового розгляду 

суд зобов’язаний проголосити на судовому засіданні (якщо судове засідання 

проводилося), принаймні вступну та резолютивну частини рішення суду. 

Таке рішення суду у науковій літературі  називається «коротким» [57, с. 496]. 

Оголосивши коротке рішення суд, суддя, який розглядав справу, у наступні 

десять днів, а у справах спрощеного провадження у наступні п’ять днів, 

повинен письмово викласти описову та мотивувальну частини зазначеного 

рішення суду, об’єднати їх із раніше проголошеними вступною і 

резолютивною частинами та викласти у формі єдиного процесуального 

документу.  Якщо ж рішення суду, постановлене у письмовому провадженні, 

то воно повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення 

строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання, а саме, протягом 

п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі (ч. 3 ст. 262 КАСУ).  

Ці правила не є виключенням і для рішень суду у справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації. 
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5. Згідно з вимогами ч. 10 ст. 243 КАСУ усі рішення суду викладаються 

письмово у паперовій та електронній формах. Письмова форма передбачена в 

основному для учасників справи, які можуть оскаржити рішення суду в 

порядку апеляційного провадження, та для архівної справи, адже більшість 

документів зберігаються в Україні саме в паперовому вигляді. Електрона 

форма рішення суду призначена в основному для реалізації в повному обсязі 

принципу прозорості в діяльності адміністративних судів, для забезпечення 

доступності до інформації як для самих суддів адміністративних судів, так і 

для інших зацікавлених осіб, а також з метою підвищення рівня контролю за 

діяльністю адміністративних судів з боку громадськості. Такі рішення 

викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи.  

6. При ухваленні рішення адміністративний суд вирішує наступні 

питання (ст. 244 КАСУ): а) чи мали місце обставини (факти), якими 

обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони 

підтверджуються; б) чи є інші фактичні дані, які мають значення для 

вирішення справи, та докази на їх підтвердження; в) яку правову норму 

належить застосувати до цих правовідносин; г) чи слід позов задовольнити 

або в позові відмовити; ґ) як розподілити між сторонами судові витрати; д) 

чи є підстави допустити негайне виконання рішення; е) чи є підстави для 

скасування заходів забезпечення позову. 

Наприклад, ОСОБА_1 звернулась до Окружного адміністративного 

суду міста Києва з позовною заявою до Служби безпеки України, у якій 

просила суд: 1) визнати протиправними дії Служби безпеки України, що 

виявились у відмові надати ОСОБА_1 публічну інформацію на підставі 

Законів «Про доступ до публічної інформації» та «»Про інформацію», 

зокрема, стосовно результатів перевірок внутрішньо переміщених осіб, що 

отримують пенсії та інші соціальні виплати; кількості осіб, яких 

рекомендовано позбавити пенсій у результаті перевірок; 2) зобов’язати 

Службу безпеки України надати ОСОБА_1 протягом 5 робочих днів з дня 
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набрання чинності рішенням суду затребувану публічну інформацію [137]. 

Адміністративний суд відмовив у задоволенні позову на тій підставі, що: 

по-перше,  інформація, яку хотів отримати позивач, відносилась до 

відомостей досудового розслідування, а тому в силу приписів Кримінального 

процесуального кодексу України, така інформація розголошується лише з 

дозволу слідчого або прокурора; 

по-друге, інформація, яка містить таємницю досудового розслідування 

є інформацією з обмеженим доступом, тобто таємною. Вимоги Закону «Про 

доступ до публічної інформації» на такий вид інформації не 

розповсюджуються.                       

Таким чином, при прийнятті остаточного рішення по справі  

адміністративним судом було встановлено, що: 1) були відсутні обставини 

(факти), якими обґрунтовувалися вимоги позовної заяви; 2) фактичні дані та 

докази по справі свідчили про законність дій з боку Служби безпеки України 

при відмові у наданні особі затребуваної інформації на підставі вимог Закону 

«Про доступ до публічної інформації»; 3) до відносин, які охоплювалися 

предметом судового розгляду, слід застосовувати спеціальні закони, які 

регламентують статус та порядок доступу до інформації з обмеженим 

доступом, а саме положення Кримінального процесуального кодексу 

України; 4) позовні вимоги не можуть бути задоволені на підставах та в 

порядку, передбачених адміністративним процесуальний законодавством.  

7. Частина 1 ст. 245 КАСУ закріплює, що при вирішенні справи по суті 

суд може задовольнити позов повністю або частково чи відмовити в його 

задоволенні повністю або частково. Зважаючи на те, що справи щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності розпорядників публічної інформації 

є достатньо новою категорією справ адміністративної юрисдикції, а також 

враховуючи той факт, що у запитувачів інформації відсутнє чітке розуміння 

меж дії Закону «Про доступ до публічної інформації» та інших законів в 

сфері інформаційного законодавства, адміністративні суди часто у своїх 
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рішеннях відмовляють в задоволенні позовних вимог повністю [141; 132; 

138].  

Мало рішень приймається адміністративними судами у справах щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності розпорядників публічної інформації, 

в яких суд частково задовольняє позовні вимоги. Наприклад, до Окружного 

адміністративного суду м. Києва звернулась Голова ради Громадської 

організації «Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та послуг «Трудова 

співдружність» з позовом до Директора департаменту міського благоустрою 

та збереження природного середовища Київської міської ради, в якому 

просила: 1) визнати протиправною бездіяльність Директора департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища  Київської 

міської ради щодо ненадання публічної інформації, а також стосовно факту 

невиконання обов’язку щодо оприлюднення на веб-сайті 

Департаменту  інформації відповідно до ст. 15 Закону «Про доступ до 

публічної інформації»; 2) зобов’язати Директора департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища  Київської міської ради 

надати всю запитувану інформацію та оприлюднити цю інформацію на веб-

сайті Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища Київської міської ради [129]. Даний позов був задоволений 

частково, а саме, суд, по-перше, визнав протиправною бездіяльність 

департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища  Київської міської ради щодо ненадання публічної інформації за 

запитом, по-друге, зобов’язав департамент міського благоустрою та 

збереження природного середовища  Київської міської ради надати 

запитувану інформацію лише за пунктами 1, 2, 3, 5, 6 запиту. У решті 

позовних вимог адміністративний суд відмовив. 

У іншому випадку, до Окружного адміністративного суду міста Києва 

звернулась Благодійна  організація «Благодійний фонд «Восток-СОС» з 

адміністративним позовом до Міністерства соціальної політики України, у 

якому просила: 1) визнати відмову Міністерства соціальної політики України 
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у наданні доступу до публічної інформації на письмовий запит 

протиправною; 2) зобов’язати Міністерство соціальної політики України 

надати протягом п’яти робочих днів із дня набрання чинності рішенням суду 

копію договору про взаємодію Міністерства соціальної політики України та 

ПАТ «Державний ощадний банк України» [128]. Розглянувши всі обставини 

справи адміністративний суд задовольнив позовні вимоги лише частково, а 

саме, визнав дії Міністерства соціальної політики України у сфері доступу до 

публічної інформації протиправними. При цьому суд не зобов’язав 

Міністерство соціальної політики України надати протягом п’яти робочих 

днів із дня набрання чинності рішенням суду копію договору про взаємодію 

Міністерства соціальної політики України та ПАТ «Державний ощадний 

банк України», а лише зобов’язав міністерство повторно розглянути запит 

щодо доступу до публічної інформації та прийняти відповідне рішення за 

результатами його розгляду.    

У справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності розпорядників 

публічної інформації адміністративні суди можуть також прийняти рішення 

про задоволення позову в повному обсязі. Наприклад, Всеукраїнська 

громадська організація «Комітет конституційно-правового контролю 

України» звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з 

позовною заявою до Президента приватного навчального закладу 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», 

у якій просила визнати протиправними дії Президента приватного 

навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая», що полягали у відмові в наданні інформації за 

запитом [139]. Тобто вимога позивача полягала лише у визнанні 

протиправними дії відповідача, при цьому, позивач чомусь не висував 

вимогу зобов’язати відповідача вчинити певні дії щодо забезпечення доступу 

до публічної інформації. Не дивно, що адміністративний суд задовольнив 

позивні вимоги в повному обсязі, а саме, визнав протиправними дії 

Президента приватного навчального закладу «Міжнародний науково-
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технічний університет імені академіка Юрія Бугая» у сфері забезпечення 

доступу до публічної інформації. 

8. Частина 2 ст. 245 КАСУ закріплює види рішень, які фіксуються 

безпосередньо у рішенні суду першої інстанції як процесуальному документі. 

З огляду на специфіку категорій справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації, до таких рішень-

формулювань відносяться: 1) визнання рішень розпорядника публічної 

інформації протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, що 

відповідають вимогам Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»; 2) визнання дій розпорядника публічної інформації 

протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, що відповідають вимогам 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 3) визнання 

бездіяльності розпорядника публічної інформації протиправною та 

зобов’язання вчинити певні дії, що відповідають вимогам Закону України 

«Про доступ до публічної інформації»; 4) встановлення наявності чи 

відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації; 5) стягнення з відповідача – 

розпорядника публічної інформації коштів на відшкодування шкоди, 

заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю. КАСУ 

не виключає можливість застосовування адміністративним судом і іншого 

способу захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, та інших 

суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 

розпорядників публічної інформації, який не суперечить закону і забезпечує 

ефективний захист таких прав, свобод та інтересів.  

9. Зміст рішення адміністративного суду повинен відповідати вимогам, 

що містяться в ст. 246 КАСУ, а саме, складатись із вступної, описової, 

мотивувальної і резолютивної частин. Як зазначають автори науково-

практичного коментаря до КАСУ під редакцією А. Т. Комзюка, структурний 

підхід до викладення рішення суду ґрунтується на наукових підходах в 

описанні і вивченні фактів в рамках дослідницького завдання, метою якого є 
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виявлення і описання внутрішньої структури і взаємозв’язків різних 

елементів предмета дослідження, що дає можливість створення теоретичної 

моделі та її інтерпретації у досліджуваному матеріалі. На думку авторів 

науково-практичного коментаря, таким чином законодавець визначає 

методологію діяльності адміністративного суду, яка ґрунтується, по-перше, 

на системному аналізі всіх обставин справи, по-друге, на системному підході 

до викладення змісту судового рішення [57, с. 504].  Рішення 

адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника публічної інформації повинні відповідати 

вимогам, які висуває адміністративне процесуальне законодавство до всіх 

рішень суду.     

Доведення рішення суду до учасників справи відбувається у двох 

формах, передбачених КАСУ,  –  проголошення судового рішення та 

вручення судового рішення. Розглянемо особливості, що притаманні 

оголошенню та врученню рішень суду у справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації: 

а) рішення суду (повне або скорочене) проголошується у судовому 

засіданні (якщо судове засідання мало місце при розгляді справи) негайно 

після виходу суду з нарадчої кімнати публічно, крім випадків, передбачених 

КАСУ. Без публічного проголошення рішення підписується судом, якщо у 

судове засідання, яким завершується розгляд справи, не з’явились всі 

учасники справи або рішення було прийняте в порядку письмового 

провадження (ст. 250 КАСУ); 

б) копії повного судового рішення вручаються учасникам справи, які 

були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого 

рішення. Копії скороченого рішення суду можуть бути за заявою учасників 

справи, які були присутні у судовому засіданні, їм видані негайно після 

проголошення судового рішення. У інших випадках, копія повного рішення 

суду надсилається учасникам справи протягом двох днів із дня його 

складання в електронній формі (у випадку наявності у особи офіційної 
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електронної адреси) або рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення (якщо така адреса у особи відсутня). За заявою учасника справи 

копія повного судового рішення вручається йому під розписку безпосередньо 

в суді (ст. 251 КАСУ). 

Виконання судових рішень є завершальною стадією адміністративного 

судочинства. Рішення суду щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації може бути виконане лише після набрання 

рішенням суду законної сили. За загальним правилом рішення суду набирає 

законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма 

учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано (ст. 255 КАСУ). 

А у відповідності до вимог ст. 370 КАСУ рішення суду, яке набрало законної 

сили, є обов’язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а 

також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи 

службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території 

України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом 

взаємності, –  за її межами.  

Особливості виконання рішень суду в адміністративних справах 

регламентується Розділом IV КАСУ. До особливостей, які притаманні 

виконанню судових рішень щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації, відносяться наступні: 

а) негайно виконуються рішення суду про оскарження бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду 

звернення або запиту на інформацію. Наприклад, автори монографії під 

редакцією С. В. Ківалова та Л. Р. Білої-Тіунової підкреслюють, що негайне 

виконання рішення адміністративного суду полягає в тому, що воно набуває 

властивостей здійснення і підлягає виконанню не з часу набрання ним 

законної сили, що передбачено для переважної більшості судових рішень, а 

негайно, тобто з моменту його проголошення у судовому засіданні [5, с. 274]. 

Складається дивна ситуація, з одного боку, законодавець наголошує на тому, 
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що рішення суду про оскарження бездіяльності розпорядника інформації 

повинні виконуватись негайно з моменту його проголошення у судовому 

засіданні, а, з другого, – такі справи розглядаються в порядку письмового 

провадження, тобто без проведення судового засідання і, відповідно, без 

проголошення рішення суду у судовому засіданні. Скоріш за все, рішення 

суду про оскарження бездіяльності розпорядника інформації виконуються 

негайно з моменту, коли відповідачу стало відомо про прийняте 

адміністративним судом рішення; 

б) у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути 

визначені у самому судовому рішенні. Наприклад, автори науково-

практичного коментаря до КАСУ під редакцією С. В. Пєткова зазначають, 

що спосіб, строки і порядок виконання рішення суду не завжди стосується 

виключно відповідача. Це можуть бути й інші суб’єкти владних 

повноважень, яких закон зобов’язує вчиняти певні дії чи приймати акти на 

підставі судового рішення з метою забезпечення реалізації визнаного судом 

права чи інтересу особи [103, с. 347]. 

Таким чином можна зробити висновок, що рішення суду у справах 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації є актом правосуддя, ухвалений іменем держави у відповідній 

процесуальній формі на підставі повного, об’єктивного, всебічного й 

неупередженого аналізу всіх фактичних обставин адміністративної справи 

згідно з нормами матеріального та процесуального права, котрим 

адміністративний суд вирішує публічно-правовий спір у сфері доступу до 

публічної інформації, і який підлягає обов’язковому виконанню у порядку, 

встановленому адміністративним процесуальним законодавством. 

 
 

4.4 Перегляд судових рішень 

 

Поняття судовий захист полягає не тільки в тому, що особа може 
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звернутися за захистом своїх прав і свобод до адміністративного суду та 

дочекатися вирішення судом першої інстанції публічно-правового спору, а й 

в праві на перегляд справи та оскарження судового рішення. Це право 

гарантується ст. 13 КАСУ та означає, що учасники справи, а в передбачених 

законодавством випадках і особи, які не брали участі у справі, мають право 

на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення. Подібну думку висловлюють і 

автори монографії під редакцією С. В. Ківалова та Л. Р. Білої-Тіунової. Вони 

наголошують, що законодавець передбачив процедуру перегляду судових 

рішень судами апеляційної і касаційної інстанцій з метою реалізації права на 

судовий захист і прийняття судом законного й обґрунтованого рішення [5, с. 

212].  

Існування інституту перегляду судових рішень обумовлено двома 

чинниками: 

- наявність  факторів суб’єктивного і об’єктивного характеру, які 

призводять до судових помилок при розгляді справи в першій інстанції. 

Якщо судові помилки набувають критичної кількості, то це суттєво 

відбивається на авторитеті судової гілки влади, іміджі держави взагалі та 

рівні захищеності особи в країні з боку державних установ; 

- неоднакове застосування судами одних і тих самих норм. Це стало 

сьогодні розповсюдженим явищем в діяльності адміністративних судів, і це 

не дивлячись на те, що певні елементи прецедентного права застосовуються в 

Україні у діяльності, в тому числі, адміністративних судів.     

Стосовно цього О. В. Євсікова зазначає, що є випадки, коли судами 

ухвалюються рішення, які не відповідають обставинам справи або нормам 

матеріального чи процесуального права. На думку вченої, основними 

причинами ситуації, що склалася, є наявність на практиці суб’єктивних 

факторів (некомпетентність, неуважність, спрощений підхід тощо) та 

об’єктивних факторів (складність правовідносин, велика кількість учасників 

процесу тощо) [44, с.98]. 
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Термін «перегляд справ» є розповсюдженим як в науковій літературі, 

так і національному законодавстві (наприклад, Розділ ІІІ КАСУ має назву 

«Перегляд судових рішень»). Разом з тим, коли йде мова про стадії 

адміністративного судочинства, на що вже з верталась увага в попередніх 

підрозділах роботи, то завжди виникають дискусії щодо виділення цієї стадії 

або ж про її заміну на дві самостійні (але факультативні) стадії 

адміністративного судочинства – апеляційне провадження та касаційне 

провадження. Наприклад, колектив авторів навчального посібника 

«Адміністративне судочинство» під редакцією Н. Б. Писаренко, зазначають, 

що провадження в адміністративних судах різних інстанцій становлять п’ять 

стадій адміністративного судочинства, серед яких окремо виділяють 

апеляційне провадження, касаційне провадження, перегляд судових рішень 

Верховним Судом та провадження за нововиявленими обставинами  [6, с. 63-

65]. 

З таким підходом важко погодитись з наступних причин: 

по-перше, процесуальні форми перегляду судових рішень в 

адміністративному судочинстві були змінені, а тому не всі із перерахованих 

авторами навчального посібника форм відповідають положенням чинного 

КАСУ; 

по-друге, не можуть бути окремими стадіями адміністративного 

судочинства ні апеляційне, ні касаційне провадження, адже, на нашу думку, 

поняття «провадження» стало характеризувати в чинному законодавстві не 

скільки етапність розгляду справ в адміністративних судах, оскільки певну 

процесуальну форму діяльності адміністративних судів. Наприклад, ст. 12 

КАСУ теж використовує поняття «провадження» для виділення двох 

процесуальних форм адміністративного судочинства – позовного загального 

провадження та позовного спрощеного провадження. Тобто апеляційне та 

касаційне провадження об’єднані однією метою – перегляд прийнятого 

судового рішення, в одних випадках, яке не набрало законної сили 

(апеляційне провадження), а в інших – яке набрала законної сили (касаційне 
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провадження), і саме за єдністю мети їх можна розглядати як процесуальні 

форми перегляду судових рішень.  

Разом з тим, в юридичній літературі, зазвичай, окремо характеризують 

процесуальні етапи (стадії) апеляційного провадження та касаційного 

провадження. Наприклад: 

- виділяють три етапи (стадії) в апеляційному провадженні: 1) 

порушення апеляційного провадження у справі; 2) підготовка справи до 

апеляційного розгляду; 3) апеляційний розгляд справи; 

- виділяють чотири етапи (стадії) в апеляційному провадженні: 1) 

апеляційне оскарження  і відкриття апеляційного провадження; 2) підготовка 

адміністративної справи до апеляційного розгляду; 3) апеляційний розгляд; 

4) ухвалення судового рішення, та чотири етапи (стадії) в касаційному 

провадженні: 1) порушення касаційного провадження  у справі; 2) підготовка 

справи до касаційного розгляду; 3) попередній розгляд справи судом 

касаційної інстанції; 4) касаційний розгляд справи та ухвалення судового 

рішення; 

- виділяють п’ять етапів (стадій) в касаційному провадженні: 1) 

відкриття касаційного провадження; 2) підготовка справи до касаційного 

розгляду; 3) попередній розгляд справи; 4) касаційний розгляд справи у 

судовому засіданні; 5) судові рішення та їх ухвалення; 

- виділяють шість етапів (стадій) в апеляційному провадженні: 1) 

подання апеляційної скарги; 2) реєстрація апеляційної справи та 

постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження; 3) 

підготовка справи до апеляційного розгляду; 4) апеляційний розгляд справи; 

5) прийняття судового рішення; 6) направлення справи до адміністративного 

суду першої інстанції; 

- виділяють сім етапів (стадій) в касаційному провадженні: 1) 

прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції, відкриття 

провадження та витребування адміністративної справи; 2) підготовка справи 

до касаційного розгляду; 3) попередній розгляд адміністративної справи; 4) 
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касаційний розгляд справи; 5) ухвалення судового рішення; 6) доведення 

судового рішення до відома; 7) повернення адміністративної справи   [44, с. 

99-100, 119; 5, с. 213-214].  

Загальний аналіз всіх представлених вище думок показує, що кожен 

автор використовує свій набір критеріїв, за допомогою яких визначає 

структуру як апеляційного, так і касаційного проваджень. На нашу думку, в 

більшості представлених структурах апеляційного і касаційного проваджень 

відбулося змішування докупи стадій провадження, процесуальних етапів та 

окремих процесуальних дій. Наприклад, повернення адміністративної справи 

є процесуальною дією, що відбувається в межах касаційного провадження. А 

тому, важко уявити, якими критеріями керувалися автори, характеризуючи її 

в якості стадії касаційного провадження.     

В поодиноких працях є намагання запропонувати внутрішню структуру 

такої стадії адміністративного судочинства як перегляд судових рішень. 

Наприклад, О. І. Миколенко зазначає, що стадія перегляду судових рішень 

складається з наступних процедур: 1) апеляційне провадження, 2) касаційне 

провадження, 3) провадження за винятковими обставинами, 4) провадження 

за нововиявленими обставинами [95, с. 251]. В момент, коли науковець 

висловлював свої думки, поняття «процесуальна форма» чомусь не 

використовувалось в науковій літературі і успішно замінювалося поняттям 

«процедура». Тому можна погодитись з науковцем у тому, що існують різні 

процесуальні форми перегляду судових рішень.  

Таким чином, переконані, що стадією адміністративного судочинства є 

перегляд судових рішень, тоді як апеляційне та касаційне провадження є 

лише процесуальними формами перегляду судових рішень адміністративного 

суду. Такий підхід дозволяє виділити процесуальні етапи, які одночасно 

характеризують внутрішню структуру як апеляційного, так і касаційного 

проваджень. 

 Також О. І. Миколенко вважає, що стадія перегляду судових рішень 

складається з наступних етапів: 1) прийняття скарги або заяви про перегляд 
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справи за нововиявленими обставинами; 2) підготовка справи до розгляду; 3) 

розгляд справи; 4) ухвалення рішення; 5) доведення рішення до зацікавлених 

осіб. Запропонована автором внутрішня структура стадії перегляду судових 

рішень відповідала вимогам чинного КАСУ у 2010 році, коли був 

надрукований навчальний посібник з адміністративної відповідальності та 

адміністративного процесу. Чинний КАСУ дозволяє виділити в межах стадії 

перегляду судових рішень наступні процесуальні етапи: 

1) подання скарги (апеляційної чи касаційної). У відповідності до 

вимог ст. 292 КАСУ, судом апеляційної інстанції в справах щодо оскарження 

рішень, дій бездіяльності розпорядників публічної інформації є апеляційний 

адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

окружний адміністративний суд, що ухвалив рішення. Параграф 1 Глави 1 

Розділу ІІІ КАСУ додатково передбачає суб’єктів, які мають право 

оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції, строки 

апеляційного оскарження, а також вимоги до форми та змісту апеляційної 

скарги. У відповідності до вимог ст. 327 КАСУ судом касаційної інстанції, в 

тому числі і у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації, є Верховний Суд. Параграф 1 Глави 2 

Розділу ІІІ КАСУ встановлює осіб, які мають право оскаржити в касаційному 

порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, 

строки касаційного оскарження, а також вимоги до форми та змісту 

касаційної скарги; 

2) відкриття провадження. Так, частина 1 ст. 300 КАСУ закріплює 

вимогу до суду апеляційної інстанції, яка полягає у тому, що суд за 

відсутності підстав для залишення апеляційної скарги без руху, повернення 

апеляційної скарги чи відмови у відкритті апеляційного провадження 

постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі. 

Параграф 2 Глави 1 Розділу ІІІ КАСУ також передбачає підстави для 

залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги чи 

відмови у відкритті апеляційного провадження, закріплює порядок внесення 
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доповнень і змін в апеляційну скаргу, процедуру відкликання апеляційної 

скарги чи відмови від неї, а також визначає порядок подання відзиву на 

апеляційну скаргу. Відповідно, частина 1 ст. 334 КАСУ передбачає, що за 

відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд 

касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного 

провадження у справі. Параграф 2 Глави 2 Розділу ІІІ КАСУ додатково 

закріплює підстави для залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження, 

закріплює порядок внесення доповнень і змін в касаційну скаргу, процедуру 

відкликання касаційної скарги чи відмови від неї, а також визначає порядок 

подання відзиву на касаційну скаргу.  

3) розгляд справи та прийняття рішення по справі. Так, параграф 3 

Глави 1 Розділу ІІІ КАСУ закріплює процедуру підготовки справи до 

апеляційного розгляду, межі перегляду судом апеляційної інстанції, строки 

розгляду апеляційної скарги, вимоги до апеляційного розгляду справи у 

судовому засіданні та в порядку письмового провадження, а також 

передбачає можливі наслідки розгляду апеляційної скарги на судове рішення 

суду першої інстанції. Наприклад, у відповідності до вимог ст. 315 КАСУ суд 

апеляційної інстанції має право: 1) залишити апеляційну скаргу без 

задоволення, а судове рішення – без змін [121]; 2) скасувати судове рішення 

повністю або частково і ухвалити нове судове рішення у відповідній частині 

або змінити судове рішення [122]; 3) скасувати судове рішення повністю або 

частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або 

частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково; 4) 

визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або 

частково у визначених КАСУ випадках і закрити провадження у справі у 

відповідній частині; 5) скасувати судове рішення і направити справу для 

розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю; 6) у 

визначених КАСУ випадках скасувати свою постанову (повністю або 
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частково) і прийняти одне з рішень, зазначених у пунктах 1-5 частини першої 

ст. 315 КАСУ [56].  

Наприклад, в травні 2018 року ОСОБА_2 звернулась до 

адміністративного суду з позовом до Одеської міської ради про визнання 

протиправною бездіяльності щодо ненадання публічної інформації за 

запитом та  зобов’язання надати повну інформацію, що запитувалася згідно 

інформаційного запиту. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач 

зазначив, що на його неодноразові звернення щодо надання публічної 

інформації відповідно до Закону «Про доступ до публічної 

інформації» Одеська міська рада відмовила у наданні відповідної інформації 

з посиланням на відсутність підпису заявника в поданих заявах. Таку відмову 

позивач вважав незаконною, оскільки у поданих ним запитах було вказано 

контактну інформацію. Рішенням Одеського окружного адміністративного 

суду від 14.06.2018 року позов ОСОБА_2 був задоволений у повному обсязі. 

Тобто бездіяльність Одеської міської ради щодо ненадання публічної 

інформації за запитом позивача була визнана протиправною. Також Одеську 

міську раду було зобов’язано надати ОСОБА_3 повну інформацію, що 

запитувалася згідно інформаційного запиту, а  саме засвідчену в 

установленому порядку копію рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 

р. №2833-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу гр. ОСОБА_2 у власність земельної ділянки, 

площею 0,0421 га».  

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, 

ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на неповне 

з’ясування судом першої інстанції обставин справи, а також неправильне 

застосування норм матеріального права, просила скасувати рішення суду та 

прийняти нове судове рішення, а саме, про відмову в задоволенні позову. 

Суд апеляційної інстанції розглядаючи справу прийшов до наступних 

висновків: 
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- відповідь, яку міська рада надала позивачу листом від 27.03.2018 р., 

не є відповіддю по суті звернення, а тому неправомірною є відмова 

розпорядника інформації в наданні інформації. До того ж вирішуючи справу 

та задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що при 

вирішенні питання щодо того, чи надавати інформацію у відповідь на запит, 

будь-який розпорядник інформації повинен акцентувати увагу не на особі 

запитувача чи обставинах його життя, а виходити з того, що така інформація 

розкривається необмеженому колу осіб; 

- доводи ж апеляційної скарги ОСОБА_1 та Одеської міської ради не 

спростовують висновків суду першої інстанції.  

Саме тому Одеський апеляційний адміністративний суд  прийняв 

рішення залишити без задоволення апеляційну скаргу ОСОБА_1, а рішення 

Одеського окружного адміністративного суду від 14 червня 2018 року – 

залишити без змін [123]. 

Параграф 3 Глави 2 Розділу ІІІ КАСУ містить вимоги до розгляду 

касаційної справи. Як і у випадку з апеляційним провадженням, КАСУ теж 

закріплює процедуру підготовки справи до касаційного розгляду, межі 

перегляду судом касаційної інстанції, строки розгляду касаційної скарги, 

вимоги до касаційного розгляду справи у судовому засіданні та в порядку 

письмового провадження, а також передбачає можливі наслідки розгляду 

касаційної скарги. Так, ст. 349 КАСУ закріплює, що суд касаційної інстанції 

за наслідками розгляду касаційної скарги має право: 1) залишити судові 

рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без 

задоволення [124]; 2) скасувати судові рішення судів першої та (або) 

апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або 

частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для 

продовження розгляду; 3) скасувати судові рішення судів першої та (або) 

апеляційної інстанцій повністю або частково і ухвалити нове рішення у 

відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий 

розгляд; 4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або 
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частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній 

частині; 5) скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної 

інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити 

позов без розгляду у відповідній частині; 6) у визначених КАСУ випадках 

визнати нечинними судові рішення судів першої та (або) апеляційної 

інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у 

відповідній частині; 7) у визначених КАСУ випадках скасувати свою 

постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, визначених 

пунктами 1-6 частини першої ст. 349 КАСУ. Також КАСУ передбачає 

підстави та порядок передачі справ на розгляд палати, об’єднаної палати або 

Великої Палати Верховного Суду [56].  

Наприклад, у вересні 2014 року ОСОБА_1 звернулась до суду з 

позовом до Кабінету Міністрів України, в якому просила: 1) визнати 

протиправними дії Кабінету Міністрів України, пов’язані з розглядом 

інформаційних запитів позивача від 4 червня 2014 року та від 24 червня 2014 

року; 2) зобов’язати Кабінет Міністрів України повторно розглянути 

інформаційні запити позивача від 4 червня 2014 року та від 24 червня 2014 

року в порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації; 

3) зобов’язати Кабінет Міністрів України вчинити додаткові дії (наприклад, 

надати копію тексту відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів 

України, вказати номер та правильну повну назву цієї постанови, вказати де 

вона розміщена і де з нею можна ознайомитись, тощо).    

Кіровоградський окружний адміністративний суд, по-перше, ухвалою 

від 7 жовтня 2014 року замінив відповідача – Кабінет Міністрів України на 

належного – Секретаріат Кабінету Міністрів України, по-друге, виніс 

постанову від 6 листопада 2014 року, якою задовольнив позов частково, а 

саме зобов’язав Секретаріат Кабінету Міністрів України повторно 

розглянути запити на інформацію ОСОБА_1 від 4 червня 2014 року та від 24 

червня 2014 року. В решті ж позовних вимог було відмовлено.  

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 8 
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вересня 2015 року залишив рішення суду першої інстанції без змін.   

Відповідач у своїй касаційній скарзі, посилаючись на порушення 

судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та 

процесуального права, просив суд скасувати їх рішення та ухвалити рішення 

про відмову в позові. 

Суд касаційної інстанції, розглянувши касаційну скаргу: 

по-перше, встановив, що висновки судів першої та апеляційної 

інстанції є правильними в тій частині де зазначається, що відповідач, будучи 

в силу вимог закону розпорядником запитуваної інформації (прийнятої на 

засіданні Кабінету Міністрів України постанови), надав неповну відповідь на 

інформаційний запит позивача від 7 червня 2014 року й не надав запитуваних 

документів, а повторний запит останнього від 24 червня 2014 року скерував 

до розробника проекту постанови – Міністерства внутрішніх справ України; 

по-друге, погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанції 

про наявність у спірних правовідносинах порушень прав позивача, а також із 

обраним судами способом їх захисту – покладенням на відповідача обов’язку 

повторно розглянути відповідні запити; 

по-третє, встановив, що доводи касаційної скарги не спростовують 

висновків судів, самі ж висновки судів у частині відмови в задоволенні 

позовних вимог не є предметом касаційного оскарження; 

по-четверте, Верховний Суд виніс рішення про залишення без 

задоволення касаційної скарги Секретаріату Кабінету Міністрів України, а 

постанову Кіровоградського окружного адміністративного суду від 6 

листопада 2014 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного 

адміністративного суду від 8 вересня 2015 року залишив без змін [125]. 

На підставі аналізу матеріалів практики та положень чинного 

адміністративного процесуального законодавства України, які 

регламентують особливості апеляційного та касаційного проваджень хочемо 

зазначити наступне. 
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По-перше, розгляд справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації у судах апеляційної та касаційної 

інстанцій відбувається за загальними правилами, що передбачені для всіх 

категорій справ адміністративної юрисдикції. У зв’язку з тим, що багато 

справ щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників публічної 

інформації розглядається в судах першої інстанції в порядку письмового 

провадження, це може вплинути і на порядок розгляду апеляційної чи 

касаційної скарги. Так, адміністративне процесуальне законодавство 

передбачає незначні особливості, які стосуються перегляду справ щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації: 

а) якщо апеляційна скарга подана на рішення суду першої інстанції, яке було 

ухвалене в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення 

сторін (у порядку письмового провадження), то суд апеляційної інстанції теж 

може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку 

письмового провадження) за наявними у справі матеріалами; б) якщо 

рішення суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції були 

розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження, то суд 

касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового 

провадження за наявними у справі матеріалами.  

По-друге, апеляційне, касаційне провадження та перегляд судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами є не самостійними 

стадіями адміністративного судочинства, а лише процесуальними формами 

перегляду судових рішень. До того ж, в межах дисертаційного дослідження 

ми обмежилися лише короткою характеристикою апеляційного та 

касаційного провадження. Пояснюється це тим, що на практиці вирішення 

спору щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності розпорядників публічної 

інформації не закінчується прийняттям відповідного рішення судом першої 

інстанції. Такі справи часто переглядаються і в порядку апеляційного, і в 

порядку касаційного проваджень. В цілому ж перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, апеляційне та касаційне 
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провадження, потребують окремих наукових досліджень, які б, з одного 

боку, охоплювали собою ті загальні ознаки, що дозволяють нам перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, 

апеляційне та касаційне провадження відносити до процесуальних форм 

перегляду судових рішень, а, з іншого, – розрізняти ці процесуальні форми 

між собою як за процедурою, так і за змістом.  

По-третє, загальний розгляд апеляційного та касаційного проваджень у 

справах щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників 

інформації дозволяє виділити в межах стаді перегляду судових рішень 

наступні процесуальні етапи: 1) подання скарги (апеляційної чи касаційної); 

2) відкриття провадження; 3) розгляд справи та прийняття рішення по справі.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Аналіз особливостей провадження в адміністративних справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

дає можливість зробити наступні висновки. 

1. Стадія підготовки справи до судового розгляду може мати різну 

кількість процесуальних етапів в залежності від форми адміністративного 

судочинства. Питання наявності чи відсутності даної стадії не повинне 

пов’язуватись виключно з наявністю чи відсутністю такого процесуального 

етапу як підготовче засідання. Головна ж мета існування даної стадії 

адміністративного судочинства – підготовка достатньої доказової бази для 

вирішення судом справи по суті. Додатковою метою стадії підготовки справи 

до судового розгляду може виступати врегулювання спору до судового 

розгляду справи по суті. Саме для цього адміністративне процесуальне 

законодавство додатково передбачає можливість врегулювання спору за 

участю судді і за згодою сторін до початку розгляду справи по суті та 

шляхом примирення сторін (глави 4 і 5 Розділу ІІ КАСУ). 
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2. Стадія підготовки справи до судового розгляду з питань оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації має наступні 

особливості:  

а) якщо справа розглядається в порядку загального позовного 

провадження, то до процесуальних етапів стадії підготовки справи до 

судового розгляду відносяться: а) подання відповідачем відзиву на позов та 

пояснень третіми особами; б) призначення та проведення підготовчого 

засідання; в) прийняття рішення за результатами підготовки справи до 

розгляду; 

б) якщо справа розглядається в порядку спрощеного провадження в 

судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, то стадія підготовки 

справи до судового розгляду буде складатись з двох етапів: а) подання 

відповідачем відзиву на позов та пояснень третіми особами; б) подання 

відповіді на відзив та заперечення; 

в) якщо справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації розглядається в порядку спрощеного 

позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні), то стадія підготовки справи до судового розгляду буде 

складатись лише з одного етапу – подання відповідачем відзиву.    

3. Врегулювання спору у сфері доступу до публічної інформації 

шляхом примирення чи за участю судді можливе, але з дотриманням 

наступних вимог: 

по-перше, за загальним правилом примирення сторін чи врегулювання 

спору за участю судді не може стосуватися спорів у сфері доступу до 

публічної інформації, оскільки забезпечення доступу до такої інформації, як 

правило, зачіпає права, свободи, інтереси та обов’язки значного кола інших, 

окрім позивача у справі, осіб; 

по-друге, примирення сторін чи врегулювання спору за участю судді 

можливе у випадку, коли відповідач погодиться надати відповідь на запит 

або оприлюднити публічну інформацію у формі відкритих даних, а позивач 
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не наполягатиме на відшкодуванні завданої цим актом шкоди.  

4. Розгляд справи по суті та ухвалення судового рішення є третьою і 

центральною стадією адміністративного судочинства. На підставі аналізу 

думок, представлених в юридичній літературі, а також положень чинного 

адміністративного процесуального законодавства, запропоновано виділяти 

наступні процесуальні етапи в стадії розгляду справи по суті та ухвалення 

судового рішення: 1) відкриття судового засідання; 2) з’ясування обставин 

справи та дослідження доказів; 3) судові дебати; 4) ухвалення, проголошення 

та вручення судового рішення. Це процесуальні етапи, які притаманні 

загальному позовному провадженню у справах щодо оскарження рішень дій 

чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.  

5. Справи щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації, які розглядаються в порядку спрощеного провадження, 

мають іншу внутрішню структуру стадії розгляду справи по суті та 

ухвалення судового рішення.  

КАСУ передбачає наступний алгоритм дій, якщо мова йде про стадію 

розгляду і вирішення справи щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації за правилами спрощеного провадження: 

а) відповідач може подати клопотання про розгляд справи у судовому 

засіданні з повідомленням сторін в строк, який відводиться для подання 

відзиву. Позивач теж може подати клопотання про розгляд справи у 

судовому засіданні з повідомленням сторін, але разом з позовом або не 

пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 262 КАСУ); 

б) якщо адміністративний суд задовольнив клопотання сторони про 

розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін або самостійно 

прийняв таке рішення, то розгляд справи по суті за правилами спрощеного 

позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. 

Воно проводиться не пізніше тридцяти днів із дня відкриття провадження у 

справі (частини 2 і 4 ст. 262 КАСУ);  
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в) за клопотанням однієї із сторін суд може відкласти розгляд справи з 

метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) 

заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних 

причин (ч. 4 ст. 262 КАСУ);  

г) адміністративний суд може відмовити в задоволенні клопотання 

сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін у 

двох випадках: по-перше, якщо справа відноситься до категорій справ 

незначної складності, перелік яких дається в ст. 263 КАСУ, по-друге, якщо 

характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної 

складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням 

сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи (ч. 6 ст. 262 

КАСУ). 

ґ) в цьому випадку суд може розглянути справу в порядку спрощеного 

позовного провадження без повідомлення сторін виходячи з наявних у справі 

матеріалів. Таким чином, судове засідання не проводиться, а розгляд справи 

по суті розпочинається через тридцять днів, з дня відкриття провадження у 

справі (ч. 2 ст. 262 КАСУ);  

д) при розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження суд судові дебати не проводяться (ч. 8 ст. 262 КАСУ); 

е) якщо суд розглядає за правилами спрощеного позовного 

провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 

провадженні) справи щодо оскарження бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або 

запиту на інформацію, то судове засідання теж не проводиться, а рішення 

виноситься у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у 

справі. При розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах 

по суті справи, а саме, у позові та відзиві. 
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6. Серед особливостей, які характеризують розгляд за правилами 

спрощеного провадження справ щодо оскарження рішень дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації, відносяться наступні: 

по-перше, незважаючи на передбачені КАСУ особливості розгляду 

справ за правилами спрощеного позовного провадження, адміністративне 

процесуальне законодавство акцентує увагу на тому, що всі інші питання 

розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження 

вирішуються, все ж таки, за правилами загального позовного провадження; 

по-друге, якщо судове засідання проводиться в межах спрощеного 

провадження, то в стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення можна виділити наступні процесуальні етапи: 1) відкриття судового 

засідання; 2) з’ясування обставин справи та дослідження доказів; 3) 

ухвалення, проголошення та вручення судового рішення; 

по-третє, якщо судове засідання не проводиться в межах спрощеного 

провадження, то в стадії розгляду справи по суті та ухвалення судового 

рішення можна виділити лише один процесуальний етап, який законодавець 

називає «прийняття рішення у письмовому провадженні». 

7. Умовами призначення спрощеного провадження, в тому числі і 

письмового провадження, які враховують специфіку певної категорії 

адміністративних справ, що розглядаються, та максимально відповідають 

вимогам дотримання прав і свобод людини та громадянина в державі, є 

наступні:  

а) рішення сторін про розгляд справи в порядку письмового 

провадження знаходить своє остаточне процесуальне оформлення у рішенні 

адміністративного суду про призначення справи до розгляду в порядку 

письмового провадження; 

б) вибір письмового провадження як форми розгляду і вирішення 

справи вимагає обоюдної позиції сторін та їх активного волевиявлення при 

розгляді справи в суді першої інстанції.  

8. До ознак письмового провадження, які стосуються і справ щодо 
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оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, 

відносяться: а) письмове провадження здійснюється у суді першої, 

апеляційної та касаційної інстанції; б) письмове провадження здійснюється 

без виклику осіб, які беруть участь у справі, або за відсутності без поважних 

причин на судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі; в) письмове 

провадження здійснюється на основі наявних у суді матеріалів.  

9. Особливість справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації полягає у тому, що основними доказами 

по справі виступають: 

а) заявах по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву 

(відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо 

позову або відзиву);   

б) письмові докази (наприклад, письмовий запит на отримання 

публічної інформації, відмова в письмовій формі в задоволенні запиту на 

інформацію тощо); 

в) електронні докази, якщо мова йде про невиконання розпорядниками 

обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону «Про 

доступ до публічної інформації» та про обов’язок розпорядника публічної 

інформації надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, 

оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах (ст. 10-1 Закону «Про доступ 

до публічної інформації»).  

10. Судове рішення у справах щодо оскарження рішення, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації – це правозастосовний акт 

адміністративного суду, оформлений у вигляді процесуального документа 

(судове рішення, постанова, ухвала), яким владно підтверджується наявність 

чи відсутність спірного правовідношення, вирішуються процедурні питання, 

пов’язані з рухом справи, клопотаннями та заяви осіб, які беруть участь у 

справі, а також вирішується спір на основі встановлених адміністративним 

судом фактичних обставин. Пропонується, рішення суду у справах щодо 
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оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації 

розглядати як акт правосуддя, ухвалений іменем держави у відповідній 

процесуальній формі на підставі повного, об’єктивного, всебічного й 

неупередженого аналізу всіх фактичних обставин адміністративної справи 

згідно з нормами матеріального та процесуального права, котрим 

адміністративний суд вирішує публічно-правовий спір у сфері доступу до 

публічної інформації, і який підлягає обов’язковому виконанню у порядку, 

встановленому адміністративним процесуальним законодавством. 

11. В науковій літературі пропонуються різні критерії щодо 

класифікації судових рішень. Наприклад, за юридичними наслідками судові 

рішення можуть поділятися на рішення про присудження (про виконання або 

утримання від виконання від певних дій), рішення про визнання (про 

наявність або відсутність правовідносин), конститутивні (про перетворення 

правовідносин, тобто про їх припинення або зміну). З цієї точки зору, 

більшість рішень адміністративного суду відносяться до рішень про 

присудження, адже в них, як правило, міститься зобов’язання, адресоване до 

розпорядника публічної інформації, надати відповідну інформації особі-

запитувачу у порядку та з дотриманням вимог, що передбачені Законом «Про 

доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-правовими актами. 

КАСУ ж при класифікації судових рішень одночасно використовує два 

критерії, що з точки зору наукової методології є помилковим кроком. Мова 

йде: 

по-перше, про врахування інстанційної юрисдикції, на підставі чого 

розмежовуються поняття «рішення суду», яке пов’язане з вирішенням спору 

судом першої інстанції, та поняття «постанова», яке пов’язане з переглядом 

судових рішень судами апеляційної і касаційної інстанції; 

по-друге, про врахування процедурних питань, які завжди виникають 

при розгляді справ судами першої, апеляційної та касаційної інстанції та 

потребують свого вирішення. На цій підставі виділяється такий вид судових 

рішень як ухвали. 
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12. Особливості виконання рішень суду в адміністративних справах 

регламентується Розділом IV КАСУ. До особливостей, які притаманні 

виконанню судових рішень щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності 

розпорядника публічної інформації, відносяться наступні: а) негайно 

виконуються рішення суду про оскарження бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або 

запиту на інформацію; б) у разі необхідності спосіб, строки і порядок 

виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.  

13. Встановлено, що розгляд справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації у судах апеляційної і 

касаційної інстанції складається з таких етапів: 1) подання скарги 

(апеляційної чи касаційної); 2) відкриття провадження; 3) розгляд справи та 

прийняття рішення по справі. Розкрито особливості кожного з етапів 

апеляційного та касаційного проваджень у справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації. 

Адміністративне процесуальне законодавство передбачає незначні 

особливості, які стосуються перегляду справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядника публічної інформації: а) якщо апеляційна скарга 

подана на рішення суду першої інстанції, яке було ухвалене в порядку 

спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у порядку 

письмового провадження), то суд апеляційної інстанції теж може розглянути 

справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового 

провадження) за наявними у справі матеріалами; б) якщо рішення суду 

першої інстанції та постанова апеляційної інстанції були розглянуті за 

правилами спрощеного позовного провадження, то суд касаційної інстанції 

може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у 

справі матеріалами.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з розкриттям особливостей адміністративно-

правового забезпечення та судового захисту права особи на доступ до 

публічної інформації, розробкою з урахуванням сучасних наукових 

досліджень теорії публічної інформації, процедури доступу до публічної 

інформації та судового захисту права особи на доступ до публічної 

інформації, а також з удосконаленням на цій підставі положень чинного 

адміністративного законодавства. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що матеріальні та процедурні норми адміністративного 

права, що закріплюють зміст права особи на доступ до публічної інформації, 

а також регламентують процедуру реалізації цього права, достатньою мірою 

досліджені в науці адміністративного права України, тоді як адміністративні 

процесуальні норми, які регламентують порядок розгляду адміністративними 

судами спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

публічної інформації в частині доступу до публічної інформації, 

залишаються малодослідженими в науці адміністративного процесуального 

права. Факторами, що негативно вплинули на рівень наукових досліджень 

адміністративно-правового забезпечення і судового захисту особи на доступ 

до публічної інформації, є: недосконалість термінології, яка 

використовується законодавцем; відставання процесуальних норм від 

розвитку матеріальних та процедурних норм адміністративного права; 

прогалини в законодавстві та колізії правових норм.    

2. Встановлено, що право на доступ до публічної інформації 

гарантується міжнародними актами (Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні 

права та ін.), Конституцією України, а також розгалуженою системою актів 

інформаційного законодавства. Обґрунтовано, що інформаційне 
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законодавство, невід’ємною частиною якого є законодавство у сфері доступу 

до публічної інформації, вдосконалювалося поетапно. Усі нормативно-

правові акти в цій сфері на першому етапі свого розвитку мали суттєві вади в 

термінології та в основному декларативний характер (Закони України «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації»). Чинна редакція 

основних нормативно-правових актів, які пов’язані з адміністративно-

правовим забезпеченням та захистом права особи на доступ до публічної 

інформації (Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про державну таємницю», КАСУ й ін.) дозволяє не тільки 

задекларувати право особи на доступ до публічної інформації, а й 

забезпечити його реалізацію та захист у повсякденному житті.     

3. Обґрунтована необхідність використання у дослідженні  

забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної інформації 

нового наукового інструментарію, який передбачає застосування 

комплексного підходу, системного підходу та спеціальної наукової 

термінології (забезпечення доступу до публічної інформації, судовий 

контроль, судовий захист). Забезпечення доступу до публічної інформації – 

це система регламентованих матеріальними і процедурними нормами 

адміністративного права правових заходів, пов’язаних із закріпленням 

правового статусу суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної 

інформації, а також із визначенням порядку (процедури) отримання і надання 

такої інформації. Судовий контроль за забезпеченням доступу до публічної 

інформації – це основана на законі діяльність адміністративних судів із 

перевірки правомірності рішення, дії чи бездіяльності розпорядників 

інформації в частині доступу до публічної інформації. До його особливостей 

можна віднести таке: а) він здійснюється адміністративними судами; 

б) здійснюється такий контроль не систематично, не повсякденно, а 

одноразово, під час розгляду конкретних справ щодо оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності розпорядника інформації в частині доступу до публічної 

інформації; в) предметом судового контролю є відносини щодо забезпечення 
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з боку розпорядника інформації доступу до публічної інформації фізичним та 

юридичним особам. Судовий захист права особи на доступ до публічної 

інформації – це передбачений КАСУ порядок розгляду спору, який виник 

між особою та розпорядником публічної інформації щодо оскарження його 

рішень, дій чи бездіяльності в частині доступу до публічної інформації, з 

метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку розпорядників публічної 

інформації.  

4. Встановлено, що публічна інформація характеризується наявністю 

двох основних ознак: 1) це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація; 2) це інформація, що була 

отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 

своїх обов’язків або яка перебуває у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації. У даному випадку 

під суб’єктом владних повноважень слід розуміти виключно органи 

державної влади, державні органи й органи місцевого самоврядування, адже 

до суб’єктів владних повноважень у контексті Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» не належать службові чи посадові особи цих 

органів. Також суспільна інформація набуває статусу публічної у трьох 

випадках: а) якщо вона була отримана в процесі виконання суб’єктом 

владних повноважень; б) якщо вона була створена в процесі виконання 

суб’єктом владних повноважень; в) якщо вона перебуває у володінні 

суб’єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної інформації 

та становить суспільний інтерес. 

5. Наголошено, що Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» серед суб’єктів, які вправі розпоряджатися публічною 

інформацією, виділяє дві групи: 1) особи, які законом визнаються 

розпорядниками інформації; 2) суб’єкти господарювання, які законом 

прирівнюються до розпорядників інформації. На підставі аналізу норм 

чинного законодавства та матеріалів практики встановлено, що до 
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розпорядників інформації слід відносити виключно юридичних осіб, які: а) 

визнаються суб’єктами владних повноважень; б) фінансуються з державного, 

місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; в) виконують 

делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом 

чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або 

інших державних послуг; г) є суб’єктами господарювання та займають 

домінуюче становище на ринку, або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або ж є природними монополіями в Україні. Запитувачами 

інформації є: а) фізичні особи, а саме  люди, які є учасниками публічно-

правових відносин та мають правовий статус громадянина України, іноземця, 

особи без громадянства, внутрішньо переселеної особи, біженця, особи, яка 

потребує додаткового захисту, або ж особи, яка потребує тимчасового 

захисту; б) організації, які мають статус юридичної особи; в) громадські 

організації і громадські спілки, що не мають статусу юридичної особи.  

6. Обґрунтовується, що «доступ до інформації» як категорія юридичної 

науки та чинного законодавства має різні форми прояву, кожна з яких 

забезпечується відповідною правовою процедурою. Доступ до публічної 

інформації не згадується в Конституції України та ЦК України, коли йдеться 

про характеристику форм поводження з інформацією; водночас  

передбачений чинним законодавством обов’язок суб’єктів владних 

повноважень надавати у певних випадках публічну інформацію дозволяє 

говорити, по-перше, про існування відповідного суб’єктивного права на 

доступ до інформації, по-друге, про існування серед форм поводження з 

інформацією і такої, як доступ до інформації.      

Встановлено, що до стадій процедури реалізації права особи на доступ 

до публічної інформації належить: 1) порушення питання про надання 

доступу до публічної інформації; 2) розгляд розпорядником інформації 

(структурним підрозділом або відповідальною особою з питань доступу до 

публічної інформації) запиту по суті та ухвалення рішення щодо запиту; 3) 

виконання ухваленого рішення у вигляді: а) надання відповіді на запит; б) 
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відмови у задоволенні запиту; в) відстрочки в задоволенні запиту. 

Обґрунтовано висновок, що процедура реалізації права на доступ до 

публічної інформації є юридичною процедурою. Пояснюється це тим, що, 

по-перше, її учасником завжди є суб’єкт публічних владних повноважень чи 

особа, яка за статусом до нього прирівняна. По-друге, процедура реалізації 

права на доступ до публічної інформації спрямована на досягнення певного 

правового результату у вигляді надання чи ненадання на законних підставах 

публічної інформації запитувачу інформації. За правовою ж природою 

процедура реалізації права на доступ до публічної інформації є 

адміністративно-правовою, що не потребує додаткової аргументації, адже це 

випливає із цілей і предмета адміністративно-правового регулювання. 

7. На підставі аналізу положень адміністративного процесуального 

законодавства з’ясовано особливості юрисдикції адміністративних судів, яка 

поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності в 

частині доступу до публічної інформації:  

1) чинний КАСУ на відміну від попередньої редакції не закріплює 

альтернативну предметну юрисдикцію, а тому за предметною юрисдикцією 

справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 

інформації в частині доступу до публічної інформації підсудні окружним 

адміністративним судам;  

2) за інстанційною юрисдикцією спори фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності в частині доступу до публічної інформації розглядаються: а) 

окружними адміністративними судами як судами першої інстанції; б) 

апеляційними адміністративними судами як судами апеляційної інстанції; в) 

Верховним Судом як судом касаційної інстанції;  

3) чинний КАСУ на відміну від попередньої редакції закріплює 

альтернативну територіальну юрисдикцію, яка полягає в тому, що 

зацікавлена особа може подати адміністративний позов як за місцем 
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проживання (перебування, знаходження) позивача, так і за 

місцезнаходженням відповідача.  

8. Доведено, що серед умов реалізації права на звернення до 

адміністративного суду слід виділяти такі: а) суб’єкт  права на звернення до 

адміністративного суду; б) підстави звернення до адміністративного суду; 

в) форма адміністративного судочинства; г) строк звернення до 

адміністративного суду. Аргументовано необхідність виділення в структурі 

адміністративного судочинства в тому числі і стосовно спорів щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

таких стадій: 1) відкриття провадження у справі; 2) підготовка справи до 

судового розгляду; 3) розгляд справи по суті та ухвалення судового рішення; 

4) перегляд судових рішень; 5) виконання судових рішень. Відсутність під 

час розгляду справи якоїсь із обов’язкових стадій або ж відсутність чітких 

часових рамок між стадіями в теорії юридичного процесу (юридичної 

процедури) називають спрощеною формою провадження. Таке спрощене 

провадження можливе і в межах адміністративного судочинства (ст. 12 

КАСУ та глава 10 Розділу ІІ КАСУ). Встановлено, що дотримання вимог 

стосовно строків звернення до адміністративного суду в тому числі з питань 

оскарження юридичною чи фізичною особою рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації у сфері доступу до публічної інформації має під 

собою об’єктивні підстави: а) чим більше часу пройшло між фактом 

порушення прав, свобод і інтересів особи та її безпосереднім зверненням до 

адміністративного суду, тим складніше довести сам факт порушення прав, 

свобод і інтересів у сфері доступу до публічної інформації; б) дисциплінує 

учасників публічних правовідносин, з одного боку, оперативне реагування на 

будь-які факти порушення прав, свобод і інтересів у сфері доступу до 

публічної інформації (фізичні чи юридичні особи, об’єднання громадян без 

статусу юридичної особи), з іншого – якісне виконання на законних 

підставах своїх функціональних обов’язків (розпорядники публічної 

інформації); в) право звернення до адміністративного суду не повинно бути 
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засобом погрози чи маніпулювання у відносинах публічно-правового 

характеру, а тому реалізація такого права має певні часові рамки, які 

дозволяють захистити не тільки порушені права фізичної чи юридичної 

особи у сфері доступу до публічної інформації, а й права розпорядника 

інформації, які випливають із його безпосередніх повноважень.     

9. Встановлено, що позовна заява з приводу спорів щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації подається з 

дотриманням загальних вимог стосовно її змісту та форми, а також з 

урахуванням незначних особливостей даної категорії публічних спорів. На 

стадії відкриття провадження адміністративний суд вирішує питання про 

форму провадження щодо справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників публічної інформації. Аналіз положень чинного КАСУ дав 

можливість виділити три ймовірні форми розгляду справ щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації: а) за 

правилами загального позовного провадження; б) за правилами спрощеного 

провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін; в) за 

правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників 

справи (у письмовому провадженні), якщо йдеться про оскарження 

бездіяльності розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту 

на інформацію. Розгляд справи за правилами спрощеного провадження є 

правом, а не обов’язком адміністративного суду, тому на стадії відкриття 

провадження суд, по-перше, не зв’язаний клопотанням позивача, який може 

просити розглянути справу в порядку спрощеного провадження, по-друге, 

може самостійно відкрити загальне позовне провадження, якщо дійде 

висновку про розгляд справи в судовому засіданні.  

10. Встановлено, що стадія підготовки справи до судового розгляду з 

питань оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядника публічної 

інформації складається з різної кількості процесуальних етапів залежно від 

форми розгляду справи. До процесуальних етапів  даної стадії 

адміністративного судочинства належить: 1) подання відповідачем відзиву на 
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позов та пояснень третіми особами; 2) подання відповіді на відзив та 

заперечення (якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного 

провадження) або призначення та проведення підготовчого засідання (якщо 

справа розглядається за правилами загального позовного провадження); 3) 

ухвалення рішення за результатами підготовки справи до розгляду, якщо 

вона розглядається за правилами загального позовного провадження.  

11. Обґрунтовано, що судовий розгляд справи щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації є важливою 

частиною адміністративного судочинства, на якій в порядку загального 

позовного провадження здійснюються основні процесуальні дії суду та 

учасників процесу, зокрема: сторони та інші особи, які беруть участь у 

справі, виступають зі своїми вимогами та запереченнями перед судом, 

проводиться дослідження і оцінка доказів у справі та ухвалюється рішення 

суду у справі. Разом із тим адміністративне судочинство за правилами 

спрощеного провадження має свої особливості, які полягають у тому, що такі 

справи можуть розглядатися без проведення судового засідання. 

12. Доведено, що судове рішення у справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації є актом правосуддя, 

ухваленим іменем держави у відповідній процесуальній формі на підставі 

повного, об’єктивного, всебічного й неупередженого аналізу всіх фактичних 

обставин адміністративної справи згідно з нормами матеріального та 

процесуального права, котрим адміністративний суд вирішує публічно-

правовий спір у сфері доступу до публічної інформації і який підлягає 

обов’язковому виконанню у порядку, встановленому адміністративним 

процесуальним законодавством.  

13. Встановлено, що апеляційний перегляд справ щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації є 

передбаченою адміністративним процесуальним законодавством процедурою 

перегляду постанов і ухвал адміністративного суду першої інстанції, які не 

набрали законної сили. Касаційний перегляд справ щодо оскарження рішень, 
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дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації є передбаченою 

адміністративним процесуальним законодавством процедурою, яка 

реалізується Верховним Судом для перегляду рішень судів апеляційної 

інстанції, які набрали законної сили.  
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