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публічної інформації, передбачають способи оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації та встановлюють судовий 

механізм захисту порушеного права на доступ до публічної інформації. 

Тобто в межах адміністративного права одночасно набули свого розвитку 

інформаційні відносини, що забезпечують прозорість діяльності суб’єктів 

владних повноважень, правовідносини щодо надання публічних послуг в 

інформаційній сфері та процесуальні відносини, які передбачають порядок 

розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

публічної інформації в адміністративних судах. Разом з тим, прогалини 

чинного законодавства іноді призводять до того, що на практиці  

розпорядники публічної інформації безпідставно відмовляють 

запитувачам у наданні публічної інформації, що, як раз, і свідчить про 

актуальність обраної здобувачем теми дослідження;  

- в радянські часи основним завданням адміністративного права було 

забезпечення ефективної діяльності органів державної виконавчої влади, при 

цьому, був відсутній інститут адміністративної юстиції та суттєві прогалини 

існували у сфері правового регулювання процедури реалізації повноважень 

органів виконавчої влади. Така ситуація призводила до того, що 

адміністративне право переважно складалося з норм матеріального права. Це 

негативно позначалося як на діяльності органів виконавчої влади (адже 

відсутні були адміністративно-правові засади обмеження свавілля з боку 

суб’єктів владних повноважень), так і на забезпеченні прав та свобод особи в 

публічно-правовій сфері. Ця тенденція довгий час зберігалася і в 

українському законодавстві до кінця ХХ століття. Сьогодні створені всі 

необхідні передумови для чіткого поділу норм адміністративного права на 

три групи – матеріальні, процедурні та процесуальні, кожна з яких має 

безпосереднє відношення до сфери доступу до публічної інформації. Якраз 

комплексне дослідження кожної із зазначених груп дозволило здобувачу 

зробити цікаві та корисні для науки адміністративного права висновки 
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стосовно адміністративно-правового забезпечення і захисту права особи на 

доступ до публічної інформації;   

- у зв’язку з тим, що суспільні відносини перебувають і мають 

перебувати під державно-правовою охороною та захистом, питання 

вдосконалення адміністративного судочинства набувають особливого 

значення. А з урахуванням загальних тенденцій щодо реформування 

адміністративного процесуального законодавства, значної актуальності 

набуває дослідження адміністративної юрисдикції у спорах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.  

Саме ці проблемні питання свідчать про актуальність теми дисертації 

для розвитку науки адміністративного права, а також для вдосконалення 

адміністративного законодавства України.  

Дисертаційне дослідження О.М. Сибіги здійснювалось в рамках 

наукових досліджень кафедри адміністративного, фінансового та 

інформаційного права Ужгородського національного університету на 2015–

2020 рр., яка є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ–ХХІ ст.ст.», що 

розробляється науковцями Ужгородського національного університету 

(номер державної реєстрації 0198U007793). 

Таким чином, варто підкреслити, що адміністративно-правове 

забезпечення та судовий захист права особи на доступ до публічної 

інформації є актуальним предметом теоретико-правового дослідження.  

  Дисертаційне дослідження О.М. Сибіги є затребуваним як з позицій 

правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої на 

удосконалення чинної нормативно-правової бази.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Робота, запропонована здобувачем, характеризується системним 

підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із 
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вступу, чотирьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Структура повністю відповідає 

цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі 

проблеми, визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих 

у дисертації, підтверджується також критичним аналізом наявних 

літературних джерел юридичного спрямування з проблематики 

адміністративно-правового забезпечення та судового захисту права особи на 

доступ до публічної інформації.  

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження забезпечено також використанням відповідних наукових 

методів – діалектичного, формально-юридичного, історичного, логіко-

семантичного, системного аналізу тощо. Все це дозволило здобувачеві 

сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та 

рекомендацій.  

Висновки, зроблені у дисертації, зокрема пропозиції стосовно 

з’ясування понять «публічна інформація», «право на доступ до публічної 

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

здатні суттєво покращити напрями науки адміністративного права, пов’язані 

з дослідженням публічно-сервісних відносин та судовим захистом 

порушених прав в публічно-правовій сфері. 

 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації ґрунтуються на теоретичних дослідженнях, висновки є 

достовірно обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора і 

матеріалах практики.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається тим, 

що вона 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. Дисертант проаналізував 

значний масив спеціальної наукової правової літератури, яка присвячена 

проблемним питанням адміністративно-правового забезпечення та захисту 

права особи на доступ до публічної інформації. Тема дисертації дозволила 

здобувачу звернути увагу майже на всі проблемні питання адміністративно-

правового регулювання, наприклад, на недосконалість законодавства 

України, яке регулює інформаційні відносини, на недоліки Закону «Про 

доступ до публічної інформації», який закріплює правовий статус суб’єктів у 

сфері доступу до публічної інформації, тощо.   

Характерною рисою дисертаційного дослідження є його теоретико-

прикладна спрямованість. Висвітлені автором пропозиції можуть бути 

застосовані: у науково-дослідній діяльності для розробки теоретичних і 

прикладних проблем матеріального, процедурного і процесуального 

адміністративного права; у нормотворчій діяльності для вдосконалення 

положень Закону «Про доступ до публічної інформації» та адміністративного 

процесуального законодавства; у правозастосовній діяльності для 

покращення діяльності розпорядників публічної інформації, які 

вповноважені надавати публічну інформацію в порядку, передбаченому 

Законом «Про доступ до публічної інформації»; у навчальному процесі при 

підготовці підручників та навчальних посібників із дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», 

«Адміністративне процедурне право», «Адміністративне процесуальне 

право».  

Заслуговують на увагу наступні положення дисертації: 

- 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-
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правових явищ та обґрунтовано використання в межах науково-дослідної 

роботи комплексного і системного підходів, а також спеціальної наукової 

термінології (підрозділ 1.3);  

- на основі аналізу форм поводження з інформацією, які передбачені 

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

запропоновано в юридичній науці та чинному законодавстві використовувати 

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

інформації» і «збирання інформації». Здобувач наголошує, що основний 

критерій розмежування понять «одержання інформації» та «збирання 

інформації» 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), а при «збиранні інформації» 

активні дії щодо отримання інформації здійснюються лише з боку особи, яка 

хоче отримати таку інформацію (підрозділ 2.3); 

- в дисертації визначено внутрішню структуру процедури реалізації 

права особи на доступ до публічної інформації та її місце в загальній системі 

правових процедур. Так, наголошується, 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) відмови у задоволенні запиту; в) відстрочки 

в задоволенні запиту. 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 (підрозділ 2.3);    

- в науково-дослідній праці отримали розвиток теоретичні положення 

щодо змісту категорій «правове забезпечення», «контроль» та «правовий 
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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. Наприклад, пропонується «забезпечення доступу до публічної 

інформації» визначати 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. «Судовий контроль за 

забезпеченням доступу до публічної інформації» пропонує здобувач 

розглядати як основану на законі діяльність адміністративних судів із 

перевірки правомірності рішення, дії чи бездіяльності розпорядників 

інформації в частині доступу до публічної інформації. «Судовий захист права 

особи на доступ до публічної інформації» визначається в дисертації як 

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 (підрозділ 1.3). 

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративного права ы процесу. Також варто підтримати 

розроблені здобувачем пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до 

діючого адміністративного законодавства. 

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.  

 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях.  
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Основні положення та результати дисертації відображено у 

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. 

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.  

Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження,  

вважаємо необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які 

потребують уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних 

питань і потребують від дисертанта, як вбачається, додаткової аргументації. 

1. Підрозділ 1.1 дисертації присвячено історії розвитку наукової думки 

в Україні щодо забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної 

інформації. Разом з тим, в цьому підрозділі аналізуються лише ті наукові 

праці, які були присвячені інформації як явищу правової дійсності, 

інформаційним правовідносинам та правовому регулюванню публічної 

інформації. З огляду на тему дисертації, доречно було б в межах цього 

підрозділу розглянути і особливості розвитку наукової думки стосовно 

понять «адміністративно-правове забезпечення» та «адміністративно-

правовий захист», адже в підрозділі 1.3 дисертації, де здобувач пропонує 

авторське визначення цих понять, відсутній їх історико-правовий аналіз.  

2.  Забагато уваги приділяється в підрозділі 1.2 дисертації аналізу 

інформаційного законодавства та загальним тенденціям щодо його розвитку. 

Тема дисертаційного дослідження дозволяє зосередитись виключно на тій 

частині інформаційного законодавства, яка, по-перше, закріплює поняття, 

види та режими доступу до інформації, по-друге, використовується 

суб’єктами права для уточнення кола учасників правовідносин у сфері 

доступу до публічної інформації. Тому хотілося б почути від здобувача 



9 
 
аргументації щодо розширеного аналізу інформаційного законодавства у 

контексті розкриття теми дисертаційного дослідження.   

3. В підрозділі 2.3 дисертації стверджується, що процедура реалізації 

права на доступ до публічної інформації є за своєю правовою природою 

адміністративною процедурою. Разом з тим, здобувач не називає критеріїв, за 

якими можна було б дану процедуру з впевненістю віднести до 

адміністративних процедур. Цілком погоджуючись із зробленим здобувачем 

висновком, вважаєм, що його слід було належним чином аргументувати, 

тобто виділити основні ознаки, що притаманні всім адміністративним 

процедурам, та показати, що цими ж ознаками характеризується і процедура 

реалізації права на доступ до публічної інформації. 

4. Не до кінця обґрунтованою бачиться структура третього та 

четвертого розділів дисертації, які присвячені особливостям 

адміністративного судочинства у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників публічної інформації. Здобувач наполегливо 

обґрунтовує необхідність виділення в структурі адміністративного 

судочинства п’ять 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 

(підрозділ 3.2). Саме ці стадії і можна було б взяти за основу при формуванні 

внутрішньої структури четвертого розділу. Разом з тим здобувач, по-перше, 

розглядає особливості стадії відкриття провадження у справі у третьому 

розділі, тоді як всі інші стадії – в четвертому розділі роботи, по-друге, 

розбиває стадію розгляду справи по суті та ухвалення судового рішення на 

дві частини, які характеризує в окремих підрозділах роботи.   

У зв’язку з цим, хотілося б почути додаткові аргументи щодо 

внутрішньої структури дисертації  і особливо третього та четвертого розділів 

роботи.  

5. Аналіз положень дисертації, які присвячені особливостям розгляду 

адміністративними судами публічно-правових спорів у сфері доступу до 
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публічної інформації, показує, що здобувачем в достатній мірі було 

використано практику адміністративних судів для підтвердження своїх 

висновків та розкриття специфіки адміністративної юрисдикції з даної 

категорії справ. На жаль, цього не можна сказати про процедуру реалізації 

права особи на доступ до публічної інформації, при характеристиці якої 

здобувач обмежився в основному аналізом норм чинного законодавства та 

думок вчених, висловлених в спеціальній літературі.  

Вважаємо, що дисертаційне дослідження тільки б виграло, якби 

матеріали практики були в достатній мірі використані і при характеристиці 

особливостей процедури реалізації права особи на доступ до публічної 

інформації.        

Проте, вищенаведені зауваження, які у певній мірі носять характер 

уточнень і побажань, не впливають на загальну позитивну оцінку якості 

виконаної дисертантом роботи.  

   

ВИСНОВОК  

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Автор 

сформулював свої висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток 

вітчизняної науки адміністративного права. В цілому дисертація О.М. Сибіги 

є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке присвячено 

адміністративно-правовому забезпеченню та судовому захисту права особи 

на доступ до публічної інформації.   

Підсумовуючи, слід зазначити, що дисертація «Адміністративно-

правове забезпечення та судовий захист права особи на доступ до публічної 

інформації» відповідає вимогам, що містяться в Порядку присудження 

наукових ступенів, а її автор, Сибіга Олександр Миколайович, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
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