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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Збільшення обсягів інформації вимагає запровадження 

ефективного механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері 
обігу інформації, що відповідає вимогам сучасності. Належний рівень 
забезпечення реалізації права на інформацію є однією з ознак демократичної 
держави. У Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, 
зазначено, що одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 
інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й 
обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвитку та 
підвищуючи якість життя. 

Реалізація функції громадського контролю за діяльністю органів державної 
влади та місцевого самоврядування можлива за умови забезпечення доступу 
громадян до публічної інформації та механізму його захисту. Прийняття 
13 січня 2011 року Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
сприяє активізації здійснення теоретико-практичних досліджень, що присвячені 
забезпеченню доступу до інформації про діяльність органів публічного 
управління. Крім того, реалізація доступу до публічної інформації вимагає 
створення ефективного механізму його захисту в тому числі у порядку 
адміністративного судочинства. 

Вирішення питання забезпечення ефективності механізму реалізації та 
захисту права на інформацію залишається актуальною проблемою, до якої 
неодноразово зверталися у своїх дослідженнях такі вчені-адміністративісти, як 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, 
Є.А. Гетьман, І.П. Голоснічeнко, С.В. Ківалов, О.Ф. Кобзарь, Л.П. Коваленко, 
І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Константій, 
О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, Ю.О. Легеза, М.В. Лошицький, 
Д.М. Лук’янець, П.С. Лютіков, М.О. Лютікова, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, 
Н.Р. Нижник, Д.В. Приймаченко, С.Г. Стеценко та ін. 

Адміністративно-правовий режим доступу до публічної інформації ставав 
предметом досліджень у різні часи таких учених, як В.М. Бевзенко, 
Г.О. Блінова, О.Б. Зеленцов, Р.А. Калюжний, В.В. Квак, Н.В. Коваленко, 
Р.С. Куйбіда, П.М. Мельник, М.І. Смокович, В.П. Тимощук, М.І. Цуркан та ін.  

Проте з урахуванням оновлення законодавства у сфері обігу інформації, 
низької ефективності здійснення функції громадського контролю за діяльністю 
органів державної влади та місцевого самоврядування зберігається актуальність 
проведення дослідження, присвяченого питанням встановлення особливостей 
реалізації адміністративно-правового режиму доступу до публічної інформації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
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напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних 
напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). Дисертація виконана в 
межах реалізації Указу Президента України «Про затвердження Національної 
стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, сприяє 
реалізації Антикорупційної стратегії в Україні на 2014–2017 рр., Стратегії 
реформування державного управління України на 2016–2020 рр., затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України 
від 20 травня 2015 р. № 276/2015, та Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15 травня 2013 р. № 386-р.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел 
встановити особливості реалізації правового режиму доступу до публічної 
інформації, а також розробити науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації 
для вдосконалення вітчизняного законодавства і практики його реалізації. 

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

– визначити методологічні засади дослідження правового режиму доступу 
до публічної інформації; 

– охарактеризувати нормативно-правові засади режиму доступу до 
публічної інформації; 

– встановити особливості здійснення адміністративних процедур як 
елемента правового режиму доступу до публічної інформації; 

– визначити підстави та особливості застосування адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу публічної 
інформації;  

– визначити складники адміністративно-правового механізму захисту права 
на доступ до публічної інформації; 

– узагальнити міжнародний та зарубіжний досвід забезпечення 
ефективності правового режиму доступу до публічної інформації; 

– з огляду на міжнародний досвід сформулювати конкретні пропозиції і 
рекомендації щодо удосконалення змісту та адміністративних процедур 
правового режиму доступу до публічної інформації в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 
забезпечення доступу до публічної інформації. 

Предметом дослідження є правовий режим доступу до публічної 
інформації: адміністративно-правовий аспект. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 
методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою порівняльно-правового 
методу здійснено дослідження міжнародного та зарубіжного досвіду 
забезпечення ефективності правового режиму доступу до публічної інформації, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
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а також визначено правові стандарти розгляду та вирішення інформаційних 
спорів (підрозділи 1.2, 2.3, 3.1). За допомогою діалектичного методу визначено 
поняття та ознаки категорії «публічна інформація», охарактеризовано 
нормативно-правові засади забезпечення реалізації конституційного права 
людини на інформацію (підрозділи 1.1, 1.2). Шляхом використання таких 
методів наукового пізнання, як закони формальної логіки, і, відповідно, таких 
методів, як індукція і дедукція, аналіз і синтез, визначено сутність, види та 
стадії здійснення адміністративних процедур у сфері доступу до публічної 
інформації, встановлено підстави та порядок застосування заходів 
адміністративної відповідальності за порушення вимог їх належної реалізації 
(підрозділи 2.1, 2.2). За допомогою системного методу досліджено особливості 
реалізації адміністративно-правового механізму захисту права людини на 
доступ до публічної інформації (підрозділ 2.3). Застосування методу 
моделювання дало змогу визначити напрями підвищення ефективності 
правового регулювання реалізації стандартів правового режиму доступу до 
публічної інформації (підрозділ 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-
правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 
України, інші підзаконні нормативно-правові акти у сфері публічної служби. 
Для розробки пропозицій з оптимізації адміністративного-правового режиму 
доступу до публічної інформації використано законодавство зарубіжних 
держав: Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, 
Французької Республіки та інших країн Європейського Союзу. 

Емпіричну основу дослідження становить соціологічне опитування громадян 
у період 2018–2019 рр. (224 особи), рішення судів у справах про 
адміністративні правопорушення за статтею 212–3 КУпАП, що містяться в 
Єдиному реєстрі судових рішень України (126 рішень) за 2014–2018 рр., 
статистичні дані Державної служби статистики України за період 2011–
2018 рр., відомості на офіційних веб-сайтах суб’єктів публічної адміністрації, 
правова публіцистика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 
наукових досліджень, присвячених дослідженню оптимізації адміністративно-
правового режиму доступу до публічної інформації в умовах здійснення 
реформи публічного управління в Україні. У результаті дослідження 
сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, 
зокрема: 

уперше:  
– визначено, що особливістю відкритих даних як форми публічної 

інформації є можливість їх поширення без погодження з розпорядником таких 
відомостей, при цьому наголошено, що за допомогою відкритих даних 
допускається створення нових реєстрів, що можуть використовуватись як з 
метою досягнення цілей, що стоять перед створювачем баз даних (тобто для 
внутрішнього використання та організації діяльності суб’єкта), так і з метою 
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отримання прибутку чи досягнення інших цілей (зовнішнє використання 
відкритих даних);  

– обґрунтовано, що необхідним є законодавче визначення категорії 
«публічний інтерес» як критерію, що має бути основою для застосування 
обмежень у доступі до інформації про діяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів публічного управління; 

удосконалено: 
– наукові тези щодо здійснення класифікації адміністративних процедур, 

при цьому залежно від мети їх реалізації виділено регулятивні процедури і 
охоронні процедури; 

– наукові підходи до оптимізації адміністративно-правового механізму 
захисту права на доступ до публічної інформації шляхом звільнення від сплати 
судового збору за розгляд та вирішення відповідної категорії адміністративних 
позовів; 

– зміст поняття «адміністративна відповідальність за порушення 
законодавства про доступ до публічної інформації», під яким слід розуміти 
передбачену санкціями адміністративно-правових норм форму негативного 
реагування з боку уповноважених органів на дії посадових осіб, які були 
спрямовані на порушення законодавства про доступ до публічної інформації, із 
застосуванням заходів адміністративного впливу з додержанням встановлених 
законом процедур; 

дістали подальшого розвитку:  
— пропозиції щодо розширення переліку принципів забезпечення доступу 

до публічної інформації за рахунок таких принципів у цій сфері, що 
використовуються на практиці в інших країнах, як: оперативного надання 
інформації на запити про отримання публічної інформації; обов’язкового 
оприлюднення публічної функціональної інформації про органи публічної 
влади; двосторонньої інтерактивної взаємодії;  

— пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення України, Законів України «Про доступ до публічної 
інформації», «Про судовий збір», а також до низки підзаконних актів із 
досліджуваної проблематики з використанням сучасної методології юридичної 
техніки з метою вдосконалення правового регулювання інформаційних 
правовідносин, а також проекту Закону України «Про адміністративну 
процедуру».  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані у: 

– науково-дослідній сфері – висновки та пропозиції щодо встановлення 
критеріїв визначення реалізації складників адміністративно-правового режиму 
доступу до публічної інформації можуть бути основою для подальших 
наукових досліджень із відповідної проблематики (акт впровадження 
Запорізького національного університету від 17.12.2018; акт впровадження 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 
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04.03.2019; акт впровадження ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний 
університет» від 15.02.2019); 

– правотворчості – для вдосконалення нормативно-правових положень 
Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 
Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення процедури розгляду 
публічно-правових спорів з питань забезпечення доступу до публічної 
інформації у порядку адміністративного судочинства (акт впровадження 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.02.2019); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 
закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», під 
час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 
навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження 
Запорізького національного університету від 17.12.2018; акт впровадження 
ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» від 15.02.2019). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 
конференціях, а саме: «Актуальні питання правової теорії та юридичної 
практики» (м. Одеса, 2018 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення 
законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Правова 
держава : історія, сучасність та перспективи формування» (м. Дніпро, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 
статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 3 тезах доповідей на 
науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 266 сторінок, у т. ч. основного 
тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел налічує 273 найменування 
(30 сторінок). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок 

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

Розділ 1 «Сутність правового режиму доступу до публічної інформації 
та особливості його нормативно-правового регулювання» складається з 
двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки правового режиму доступу до 
публічної інформації» встановлено, що до сутнісних характеристик інформації 
належить її повнота, своєчасність оприлюднення, об’єктивність та 
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достовірність, суспільна корисність та цінність. Підкреслено, що визначення 
особливостей забезпечення прозорого механізму реалізації доступу до 
публічної інформації є однією з гарантій впровадження концепції публічно-
сервісної держави, орієнтованої у виконанні поставлених перед нею завдань та 
функцій на забезпечення здійснення людиною її законних прав та задоволення 
її приватних інтересів. 

Зазначено, що, незважаючи на поступові трансформаційні зміни, що 
характеризують інформаційний простір в Україні, залишаються невирішеними 
такі проблеми, як відсутність встановленого обов’язку суб’єкта публічного 
управління з приводу не лише надання інформації, а й здійснення її 
тлумачення; відсутність належного матеріально-технічного оснащення 
розпорядників публічної інформації, що дозволяло б забезпечувати надання 
послуг з виготовлення фотокопій запитуваної документації; недотримання 
строків надання публічної інформації; неналежний рівень підготовки 
службовців, до повноважень яких належить забезпечення ведення відповідних 
реєстрів та інших баз даних; неналежний рівень інформаційної правової 
культури; низький рівень здійснення громадського контролю діяльності 
депутатів місцевих рад, доступу до прийняття рішень місцевого значення.  

У підрозділі 1.2 «Нормативно-правові засади режиму доступу до публічної 
інформації» зроблено висновок про надзвичайно високий ступінь 
нормативності регулювання досліджуваної сфери. Визначено, що метою 
нормативно-правового регулювання доступу до публічної інформації є 
запровадження концепції електронного урядування, що сприятиме підвищенню 
довіри громадськості населення до діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування.  

До проблем нормативно-правового регулювання забезпечення доступу до 
публічної інформації віднесено: недостатню правову регламентацію 
відповідальності службовців за порушення стандартів забезпечення права 
громадян на інформацію і, як наслідок, підміну законодавчої регламентації 
підзаконними нормативними актами; неузгодженість норм підзаконних 
правових актів із нормами законів України в цій сфері; відсутність належної 
систематизації нормативно-правових актів, що ускладнює їх ефективне 
застосування.  

Визначено, що в сучасних умовах в Україні відбувається поступовий процес 
імплементації норм інформаційного законодавства країн Європейського Союзу, 
що вимагає надалі забезпечення функціонування організаційно-правового 
механізму реалізації доступу до публічної інформації як гарантії відкритості та 
прозорості здійснення державної влади. Обґрунтовано доцільність активізації 
процесів із систематизації інформаційного законодавства, результатом якого 
має стати розробка та прийняття Інформаційного кодексу України. 

Розділ 2 «Зміст та особливості правового режиму доступу до публічної 
інформації» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративні процедури як елемент правового режиму 
доступу до публічної інформації» визначено, що ознаками адміністративних 
процедур у сфері доступу до публічної інформації є: наявність публічного 
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інтересу, що забезпечується через офіційне її оприлюднення шляхом 
поширення за допомогою офіційних друкованих мас-медіа; розміщення 
інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, доступ до 
яких здійснюється без наявності спеціальних запитів, на інформаційних стендах 
суб’єктів владних повноважень та інших уповноважених суб’єктів (в тому числі 
і суб’єктів господарювання); реалізація заходів захисту персональних даних 
особи; доцільність визначення особливостей обігу електронних реєстрів 
відкритих даних. 

Визначено, що доступ до публічної інформації реалізується в активній та 
пасивних формах. Підкреслено, що активна форма доступу полягає у здійсненні 
заінтересованої особи певних дій, спрямованих на забезпечення задоволення її 
інформаційних потреб шляхом подання звернення, запиту чи скарги. 
Наголошено, що пасивна форма доступу до публічної інформації реалізується 
шляхом ознайомлення з нею через офіційні інтернет-сторінки органів 
публічного управління.  

Підкреслено, що реагування розпорядників публічної інформації на запит 
управомоченої особи вимагає визначення нормативного порядку складання, 
подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації. 
При цьому встановлено, що інформаційні запити підлягають  спеціальному 
обліку, порядок ведення якого встановлено чинним законодавством. 

Стадіями реалізації адміністративних процедур із забезпечення доступу до 
публічної інформації визначено: 1) подання особою заяви про доступ до 
публічної інформації та прийняття її до розгляду уповноваженим суб’єктом; 
2) дослідження й оцінка отриманих документів, які додаються до заяви; 
3) винесення рішення з надання публічної інформації заінтересованій особі у 
визначеній у запиті формі. Встановлено, що факультативною стадією надання 
доступу до публічної інформації є оскарження рішень суб’єктів владних 
повноважень в адміністративному порядку чи у порядку адміністративного 
судочинства. Підкреслено, що належна реалізація адміністративно-правового 
механізму захисту права на доступ до публічної інформації є запорукою 
здійснення на належному рівні функції громадського контролю. 

У підрозділі 2.2 «Адміністративна відповідальність за порушення 
законодавства у сфері обігу публічної інформації» розглянуто правові підстави, 
притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства 
у сфері обігу публічної інформації, досліджено судову практику у цій сфері, 
вивчено думку громадян щодо ефективності адміністративної відповідальності 
за вчинення правопорушень у цій сфері.  

Доведено практичну затребуваність статті 212–3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП): у 2014 році за цією статтею 
було порушено 273 справи, у 2015 – 466 справ, у 2016 – 654 справи, у 2017 –
1211 справ. Обґрунтовано, що високий відсоток закритих справ (2014 – 52 % 
(273 справи); 2015 – 55 % (258 справ); 2016 – 60 % (397 справ); 2017 – 71 % 
(865 справ)) та незначний відсоток притягнених до адміністративної 
відповідальності осіб за статтею 212–3 КУпАП (2014 – 27 % (75 осіб); 2015 –
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16 % (75 осіб); 2016 – 13 % (86 осіб); 2017 – 8,7 % (106 осіб) свідчать про 
низьку правову ефективність адміністративно-правової норми. 

Встановлено, що більшість опитаних громадян вважають сучасний стан 
притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб органів 
публічної влади за порушення законодавства у сфері обігу публічної інформації 
незадовільним (54 %). 

З’ясовано, що відповідно до ст. 212–3 КУпАП «Порушення права на 
інформацію та права на звернення» суб’єктом правопорушення може бути лише 
посадова особа (спеціальний суб’єкт (ч. 1-8, 10, 11 цієї статті); особливий – 
посадові особи, яких вже було піддано адміністративному стягненню (ч. 9 цієї 
статті)). Підкреслено, що суб’єктивна сторона правопорушення є ставленням до 
наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі 
необережності. Встановлено, що предметом порушень у сфері обігу публічної 
інформації у 78 % випадків є публічна інформація (49 % – відкрита інформація, 
29 % – інформація з обмеженим доступом), у решті випадків – її матеріальні 
носії. Визначено, що об’єктивна сторона цих правопорушень проявляється 
здебільшого у недотриманні правил надання її за запитами (64 %); в решті 
випадків – інших правил обігу публічної інформації (36 %), а також у формі 
протиправної бездіяльності (68 % випадків) та діях, що порушують відповідний 
правовий режим публічної інформації (32 % справ). Визначено, що місцем 
вчинення правопорушення є переважно місце роботи правопорушника (87 %). 
Акцентовано увагу на тому, що у 78 % справ ці правопорушення є триваючими, 
при цьому формальний характер правопорушення визначає більшість 
досліджуваної категорії справ (73 %). 

Обґрунтовано необхідність відокремити норму про недотримання  
законодавства про доступ до публічної інформації із посиленням 
адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у цій сфері.  

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правовий механізм захисту права на 
доступ до публічної інформації» підкреслено, що необхідність забезпечення 
швидкого вирішення адміністративної справи визначає межі здійснення 
судового контролю.  

Визначено, що адміністративні спори у сфері доступу до публічної 
інформації мають специфічний суб’єктний склад. З’ясовано, що відповідачами 
в адміністративних спорах досліджуваних категорій є спеціальна сукупність 
суб’єктів, яка складається не лише із суб’єктів владних повноважень, а й з осіб, 
котрі виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень 
згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 
соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з 
виконанням їхніх обов’язків, а також 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.   

Обґрунтовано, що забезпечення належного рівня захисту права на доступ до 
публічної інформації здійснюється шляхом з’ясування у ході судового розгляду 
справи наявності таких фактів, як: 1) наявність перешкод у позивача для 
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задоволення своїх інформаційних потреб шляхом ознайомлення з офіційно 
оприлюдненою інформацією; 2) наявність у позивача можливості реалізації 
наданих йому інформаційних прав через офіційні державні реєстри чи офіційні 
інтернет-сторінки суб’єктів публічного управління; 3) доцільність надання 
додаткових роз’яснень до змісту відповіді на інформаційний запит. 

З’ясовано, що причинами неоднозначності судової практики з розгляду та 
вирішення інформаційних спорів у порядку адміністративного судочинства є 
колізійне тлумачення таких категорій, як «суспільно необхідна інформація», 
«неповна інформація», «повна інформація», «відкриті дані» тощо. Наголошено, 
що ускладнення судових процесів із розгляду та вирішення адміністративних 
спорів у сфері публічної інформації пов’язується з не досить ефективним 
процесом систематизації чинного інформаційного законодавства. 

Розділ 3 «Забезпечення ефективності правового режиму доступу до 
публічної інформації» містить два підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародний та зарубіжний досвід забезпечення 
ефективності правового режиму доступу до публічної інформації» розглянуто 
засади правового регулювання обігу публічної інформації, гарантії вільного 
доступу до неї та підстави його обмеження у законодавстві Європейського 
Союзу та Організації Об’єднаних Націй, Австралійського Союзу, Королівства 
Нідерландів, Республіки Канади, Естонської Республіки, Італійської 
Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Словацької 
Республіки, Угорщини, Чеської Республіки, Республіки Австрії, 
Королівства Іспанії, Швейцарської конфедерації, Нової Зеландії, Сполучених 
Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина та інших.  

Запропоновано зміни до вітчизняного законодавства про доступ до 
публічної інформації на основі міжнародно-правових стандартів доступу до 
інформації, яка перебуває у розпорядженні органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення правового режиму доступу до 
публічної інформації в Україні» зроблено висновок про існування 
співвідношення між забезпеченням об’єктивного відображення результатів 
діяльності суб’єктів публічного управління та рівнем життя населення. 
Підкреслено, що високий рівень ефективності забезпечення доступу до 
публічної інформації є гарантією захисту конституційних прав людини.  

Наголошено на доцільності законодавчого обмеження обігу відомостей про 
діяльність суб’єктів публічного управління, основою застосування якого є 
задоволення таких складників категорії «публічний інтерес», як захист 
економічних інтересів держави; дотримання вимог правопорядку; забезпечення 
розвитку і захисту міжнародних відносин; забезпечення належної процедури 
прийняття управлінських рішень. 

Підкреслено, що реформування режиму доступу до публічної інформації 
має базуватися на розбудові нової моделі публічно-сервісної держави, 
діяльність якої орієнтована на забезпечення прозорості прийняття 
управлінських рішень. З’ясовано, що процес інформатизації механізму 
публічного управління вимагає перегляду розуміння публічної інформації, яка 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7&ei=Ql1BVb-aGMHKObXggKgJ&usg=AFQjCNHxmslqS5uk4RscCZ3-uDBRJdS7EA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7&ei=Ql1BVb-aGMHKObXggKgJ&usg=AFQjCNHxmslqS5uk4RscCZ3-uDBRJdS7EA
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має стати не лише відомостями, що містить ознаки важливої соціальної 
інформації, а й об’єктом правовідносин, на який можуть передаватися майнові 
права на поширення, зокрема, як базису для створення відповідних реєстрів та 
інших систематизованих баз даних. 

Доведено доцільність встановлення можливості застосування заходів 
адміністративної відповідальності не лише до керівників розпорядників 
інформації, які виконують адміністративно-господарські або організаційно-
розпорядчі повноваження, а і до технічного обслуговуючого персоналу.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у розкритті адміністративно-правових аспектів 
режиму доступу до публічної інформації. За результатами дисертаційної роботи 
сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено, що під публічною інформацією необхідно розуміти відомості 
про результати діяльності суб’єктів владних повноважень, а також відомості, 
які стали їм відомі у процесі здійснення публічно-управлінських функцій, з 
приводу використання яких встановлюється спеціальний адміністративно-
правовий режим обігу. 

Аргументовано, що під правовим режимом доступу до публічної інформації 
розуміється особлива правова конструкція, складниками якої є 
адміністративно-правові норми, адміністративні процедури, особливий порядок 
захисту реалізації права на доступ до публічної інформації, належний рівень 
реалізації якого вимагається в умовах розбудови публічно-сервісної моделі 
сучасної держави. 

2. Підкреслено, що нормативно-правове регулювання режиму доступу до 
публічної інформації в Україні здійснюється розгалуженою сукупністю 
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що вимагає 
активізації процесів із систематизації законодавства. Обґрунтовано, що 
розвиток нормативно-правового регулювання доступу до публічної інформації 
в Україні має забезпечувати належний рівень здійснення імплементації норм 
інформаційного законодавства країн Європейського Союзу, що вимагає надалі 
забезпечення функціонування організаційно-правового механізму реалізації 
доступу до публічної інформації як гарантії відкритості та прозорості 
здійснення державної влади. Доведено, що процеси із систематизації 
законодавства мають бути спрямовані на розроблення та прийняття 
Інформаційного кодексу України, що дозволить уніфікувати форми та способи 
доступу до публічної інформації, підвищити рівень ефективності здійснення 
адміністративних процедур, удосконалити механізм юридичної 
відповідальності розпорядників публічної інформації тощо. 

3. Обґрунтовано, що регулятивні адміністративні процедури спрямовуються 
на реалізацію права доступу особи до публічної інформації у разі відсутності 
публічно-правового спору або приватноправового спору між розпорядником 
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інформації та заявником і реалізуються у вигляді провадження з надання 
відповіді на звернення громадян чи офіційний запит уповноваженого суб’єкта.  

Підкреслено, що охоронні адміністративні процедури застосовуються у разі 
наявності порушень режиму обігу публічної інформації, а також з метою 
вирішення публічно-правового або приватноправового спору, що виник у 
межах реалізації спеціальних прав заявником чи іншими особами; реалізація 
таких процедур пов’язується з провадженням із вирішення справи про 
адміністративне правопорушення, запобіганням їх можливому вчиненню, а 
також із судовим розглядом адміністративних справ у порядку 
адміністративного судочинства (відповідно, результатом реалізації таких 
процедур буде судове рішення або рішення іншого правозастосовного чи 
правоохоронного органу).  

4. Узагальнено недоліки розглянутих судами справ про адміністративні 
правопорушення за статтею 212–3 КУпАП у 2014–2018 роках, серед яких 
визначено основні: закриття провадження через сплив строку накладення 
адміністративного стягнення (від 16 % до 53 %); здійснення неправильної 
кваліфікації дій, що призводить до закриття справ у зв’язку з відсутністю події і 
складу адміністративного правопорушення (від 15 % до 37 %);  відсутність 
методик визначення шкоди, завданої порушенням законодавства про доступ до 
публічної інформації, що призводить до звільнення особи від відповідальності 
за малозначністю з оголошенням усного зауваження; суперечлива практика 
застосування судами законодавства про доступ до публічної інформації та інше. 

5. Обґрунтовано необхідність встановлення у ході судового розгляду та 
вирішення адміністративних спорів у сфері доступу до публічної інформації 
двох критеріїв: матеріально-правового критерію (встановлення категорії, 
складності та суспільного значення справи; необхідність оперативного 
вирішення справи); процесуально-правового критерію (вибраний позивачем 
спосіб захисту; встановлення сукупності необхідних доказів та процесу 
доказування у справі, в тому числі доцільність призначення експертизи та 
проведення інших тривалих процедур; суб’єктний склад процесуальних 
правовідносин; визначення ставлення суб’єктів спору до можливості його 
розгляду та вирішення у порядку спрощеного провадження).  

Доведено доцільність звільнення від сплати судового збору за подання заяви 
фізичною особою до розпорядника публічної інформації щодо оскарження його 
рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації. 
Суспільну цінність інформаційної прозорості як основного принципу 
здійснення публічного управління вказано як основоположну причину 
необхідності усунення майнового цензу, який потенційно обмежує можливості 
незаможних громадян в частині захисту права на доступ до публічної 
інформації. 

Підкреслено доцільність створення спеціально уповноваженого суб’єкта 
публічного управління з розгляду та вирішення адміністративних скарг щодо 
порушення вимог чинного законодавства України з питань забезпечення 
захисту права особи на інформацію, в тому числі на доступ до публічної 
інформації. 
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6. З’ясовано, що законодавство зарубіжних країн та міжнародних 

організацій містить принципи вільного доступу до публічної інформації та 
визначає її межі, які реалізуються більшою чи меншою мірою в їхньому 
інформаційному, адміністративно-деліктному та процесуальному 
законодавстві.  

З огляду на досвід зарубіжних країн та міжнародних принципів доступу до 
публічної інформації, обґрунтовано доцільність доповнити ч. 1 ст. 4 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» пунктом четвертим, де 
встановити підходи до реалізації принципу оперативного надання інформації на 
інформаційні запити; пунктом п’ятим, де закріпити принцип обов’язкового 
оприлюднення публічної функціональної інформації про органи публічної 
влади, включаючи інформацію про кошти, цілі, перевірені рахунки, стандарти, 
досягнення їхньої діяльності тощо; пунктом шостим, де визначити принцип  
двосторонньої інтерактивної взаємодії, що полягає у забезпеченні 
інтерактивного спілкування публічних органів із запитувачами публічної 
інформації – представниками громадських організацій, адвокатами, 
громадянами та іншими особами – з можливістю їх електронної ідентифікації. 

7. Обґрунтовано, що подоланню проблем доступу до публічної інформації 
має сприяти вирішення зазначених вище проблем шляхом: 1) законодавчого 
визначення критеріїв допустимості обмеження доступу до відповідної 
інформації; 2)  встановлення обмеження можливої кількості подання запитів від 
однієї особи, що має здійснюватися за допомогою ведення електронного 
реєстру запитувачів, задля усунення зловживання правом на подання 
інформаційних запитів; 3) встановлення як підстави відмови у наданні 
публічної інформації факту повторного звернення запитувача з одного і того ж 
питання. 

Запропоновано внести такі зміни до КУпАП: 1) доповнити ст. 38 КУпАП 
частиною 5 такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення 
правопорушень, передбачених статтями 212–3, 212 цього Кодексу, може бути 
накладено протягом шести місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з дня 
їх вчинення; 2) доповнити КУпАП статтею 212 «Порушення законодавства про 
доступ до публічної інформації» такого змісту: 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме 
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 
доступом,тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме 
ненадання відповіді на запит на інформацію, тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме 
ненадання інформації, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме 
неправомірна відмова в наданні інформації, тягне за собою накладення штрафу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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на посадових осіб від тридцяти  до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме 
несвоєчасне або неповне надання інформації, тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме  
надання недостовірної інформації, тягне за собою накладення штрафу на 
посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених 
частинами першою – шостою цієї статті, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, або вчинення дій, що завдали значну шкоду, 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до п’ятисот 
мінімумів доходів громадян. 

Порушення режиму оприлюднення відкритих даних, технічного 
забезпечення інформаційного наповнення державних загальнонаціональних 
реєстрів, що спричинило порушення законодавства про захист персональних 
даних, тягне за собою накладення штрафу до двадцяти п’яти неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 
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АНОТАЦІЇ 
 
Кадникова Г.В. Правовий режим доступу до публічної інформації: 

адміністративно-правовий аспект. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У роботі встановлено особливості реалізації адміністративно-правового 
режиму доступу до публічної інформації. 

Визначено методологічні засади дослідження правового режиму доступу до 
публічної інформації. Охарактеризовано нормативно-правові засади режиму 
доступу до публічної інформації. Встановлено особливості здійснення 
адміністративних процедур як елемента правового режиму доступу до 
публічної інформації. Охарактеризовано підстави та особливості застосування 
адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу 
публічної інформації. 

З метою забезпечення ефективності адміністративно-правового механізму 
захисту права на доступ до публічної інформації охарактеризовано його 
складники та стадії реалізації. 

Автором висвітлено національний досвід регулювання розгляду і вирішення 
адміністративних справ у сфері доступу до публічної інформації та проведено 
порівняння з проаналізованим досвідом зарубіжного та міжнародного 
законодавства в частині регулювання відповідних правовідносин, визначено 
недоліки чинного законодавства України, вироблено конкретні пропозиції 
щодо удосконалення чинного законодавства. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-
правовий режим, відкриті дані, доступ, інформація з обмеженим доступом, 
публічна інформація. 

 
Кадникова А.В. Правовой режим доступа к публичной информации: 

административно-правовой аспект. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
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право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

В работе установлены особенности реализации административно-правового 
режима доступа к публичной информации. 

Определены методологические основы исследования правового режима 
доступа к публичной информации. Охарактеризованы нормативно-правовые 
основы режима доступа к публичной информации. Установлены особенности 
осуществления административных процедур как элемента правового режима 
доступа к публичной информации. Охарактеризованы основания и особенности 
применения административной ответственности за нарушение 
законодательства в сфере обращения публичной информации. 

С целью обеспечения эффективности административно-правового 
механизма защиты права на доступ к публичной информации 
охарактеризованы его составляющие и стадии реализации. 

Обосновано, что необходимо законодательное определение категории 
«публичный интерес» как критерия, который должен быть основой для 
применения ограничений в доступе к информации о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также других субъектов 
публичного управления. 

Обосновано, что преодолению проблем доступа к публичной информации 
должно способствовать решение указанных выше проблем путем: 
1) законодательного определения критериев допустимости ограничения 
доступа к соответствующей информации; 2) ограничения возможного 
количества подачи запросов от одного лица, что должно осуществляться 
посредством ведения электронного реестра запрашивающих, для устранения 
злоупотребления правом на подачу информационных запросов; 3) установление 
в качестве основания для отказа в предоставлении публичной информации 
факта повторного обращения запрашивающего по одному и тому же вопросу. 

Обоснована целесообразность освобождения от уплаты судебного сбора за 
подачу заявления физическим лицом к распорядителю публичной информации 
относительно обжалования его решений, действий или бездействия в части 
доступа к публичной информации, что будет способствовать устранению 
имущественного ценза. Это имеет особое значение для реализации функции 
общественного контроля и необходимо в контексте развития публично-
сервисной государства концепта «good governance». 

Подчеркнута целесообразность создания специально уполномоченного 
субъекта публичного управления по рассмотрению и разрешению 
административных жалоб о нарушении требований действующего 
законодательства Украины по вопросам обеспечения защиты права человека на 
информацию, в том числе на доступ к публичной информации. 

Автором рассмотрен национальный опыт регулирования рассмотрения и 
решения административных дел в сфере доступа к публичной информации и 
проведено сравнение с проанализированным опытом зарубежного и 
международного законодательства в части регулирования соответствующих 
правоотношений, определены недостатки действующего законодательства 
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Украины, выработаны конкретные предложения по совершенствованию 
действующего законодательства. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административно-правовой режим, открытые данные, доступ, информация с 
ограниченным доступом, публичная информация. 

 
Kadnikova A.V. Legal regime of access to public information: administrative 

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

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The paper establishes peculiarities of the implementation of the administrative 
and legal regime of access to public information.  

It is determined methodological principles of the study of legal regime of access 
to public information. The dissertation characterizes the regulatory framework of the 
regime of access to public information. It is established special aspects of realising 
administrative procedures as an element of the legal regime of access to public 
information. The grounds and peculiarities of administrative liability for violating the 
legislation in the sphere of public information circulation are characterized.  

In order to ensure the effectiveness of administrative and legal mechanism for 
protecting the right to access to public information, its components and stages of 
implementation are described. 

The author presents the national experience in regulating considering and solving 
administrative cases in the sphere of access to public information and makes a 
comparison with the analyzed experience of foreign and international legislation in 
terms of regulating relevant legal relations, identifies deficiencies of the current 
legislation of Ukraine and elaborates specific proposals for improving the current 
legislation. 

Key words: administrative responsibility, administrative and legal regime, open 
data, access, restricted information, public information. 
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