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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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 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, 
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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: 
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 на доступ до 
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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;    

– 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. 
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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 «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 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 
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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 функції 
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; 

– 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, 
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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 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 
процедура реалізації права особи на доступ до публічної інформації була 
розглянута в контексті людиноцентристської концепції адміністративного 
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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, 
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 
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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 використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 378 сторінок, у т. ч. основного 
тексту – 353 сторінки. Список використаних джерел налічує 252 найменування. 

 
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 «Історично-правові та теоретичні підстави дослідження права 
особи на доступ до публічної інформації в адміністративному праві» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Забезпечення і захист права особи на доступ до публічної 
інформації як предмет дослідження науки адміністративного права і процесу» 
здобувач здійснив аналіз наукових джерел, які присвячені розкриттю поняття 
«інформація», а також реалізації і захисту права особи на доступ до публічної 
інформації.  

Відзначено, що питанням забезпечення і захисту особи на доступ до 
публічної інформації приділяють увагу в основному представники 
конституційного, адміністративного та інформаційного права. Разом із тим 
представники конституційного права у своїх дослідженнях, як правило, 
концентрують увагу на причинах невиконання органами публічної 
адміністрації конституційних вимог щодо забезпечення доступу осіб до 
публічної інформації і менше акцентують увагу на розкритті сутності права 
особи на доступ до публічної інформації, а також на механізмах його реалізації 
(Н.В. Кушакова, О.В. Нестеренко, Є.П. Тептюк і ін.). 

Здобувач зробив висновок, що найбільш ґрунтовно і всебічно питання 
забезпечення і захисту права особи на доступ до публічної інформації 
розглядалися в працях представників адміністративного й інформаційного 
права. Усі дослідження, які присвячені різним проявам інформації у 
суспільному житті, в тому числі у правовій сфері, здобувач за предметом 
досліджень поділив на п’ять груп.  
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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. Новицький, Н.Б Новицька, 
Р.С. Свистович, К.П. Череповський, Д.Ю. Шпенов і ін.) присвячена в 
основному обґрунтуванню місця інформаційного права в системі права 
України, критеріям і напрямам систематизації інформаційного законодавства, 
напрямам державної інформаційної політики та особливостям інформаційної 
культури в органах державної влади й органах місцевого самоврядування. Такі 
роботи, на жаль, є малокорисними для розкриття проблематики забезпечення і 
захисту права особи на доступ до публічної інформації, адже не акцентують 
увагу на поняттях «публічна інформація» та «право доступу 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.) присвячена 
розкриттю змісту поняття «інформаційна безпека» та різноманітним засобам і 
заходам її забезпечення (наприклад, заходи захисту інформаційних ресурсів, 
засоби технічного захисту інформації, заходи захисту суспільства від шкідливої 
інформації тощо). Зазначено, що такі праці можна використовувати для 
розкриття 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 та ін.) 
присвячена особливостям внутрішньо-організаційної інформаційно-аналітичної 
роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування і їх структурних 
підрозділах. Такі роботи не містять поглибленого аналізу проблеми реалізації 
права особи на доступ до публічної інформації, а тому є малокорисними для 
розкриття теми дисертаційного дослідження. 

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. 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 досить новим утворенням в нашій країні, а також 
враховуючи суттєві зміни, які були внесені в КАСУ від 03.10.2017, здобувач 
наголосив на тому, що дослідження у сфері адміністративного судочинства 
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проводяться сьогодні в Україні 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 та 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 та ін.); в) частина досліджень 
адміністративного судочинства, які особливо активізувалися протягом останніх 
п’яти років, пов’язана з розглядом особливостей адміністративного 
судочинства щодо окремих категорій справ (О.В. Бачеріков, Т.Ф. Весельська, 
Я.С. Рябченко, Н.В. Шевцова, О.В. Яцун та ін.) 

У підрозділі 1.2 «Історія розвитку національного законодавства з питань 
реалізації права на доступ до публічної інформації» дисертант визначив 
систему законодавства, яка регламентує сферу доступу до публічної інформації,  
та розкрив особливості історії його розвитку у період незалежності України. 

Встановлено, що в Україні є розгалужена система нормативно-правових 
актів, що регулюють питання реалізації права на доступ до публічної 
інформації. З огляду на тему дисертаційного дослідження, здобувач виділив дві 
групи нормативно-правових актів, які пов’язані зі сферою доступу до публічної 
інформації: 

1) основні нормативно-правові акти, які безпосередньо пов’язані з 
адміністративно-правовим забезпеченням права особи на доступ до публічної 
інформації (закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про державну таємницю» і ін.) та судовим захистом права особи 
на доступ до публічної інформації (КАСУ); 

2) допоміжні нормативно-правові акти, які використовуються суб’єктами 
правозастосування, наприклад, для уточнення кола розпорядників публічної 
інформації чи для визначення належності відомостей до інформації з 
обмеженим доступом (закони України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про судоустрій і статус суддів», «Про природні монополії», «Про 
житлово-комунальні послуги» та ін.).  

На підставі аналізу положень національного законодавства здобувач 
запропонував виділяти в процесі розвитку положень Закону України «Про 
інформацію» два етапи. Перший етап (із жовтня 1992 року по грудень 2010 
року) характеризується намаганням Верховної Ради України регламентувати 
сферу інформаційних відносин, яка швидко почала розвиватись в Україні після 
отримання нею незалежності. У цей період не було чіткого розмежування 
понять, наприклад, «публічна інформація» та «приватна інформація»; був 
відсутній чіткий перелік інформації з обмеженим доступом, хоча сам термін 
«інформація з обмеженим доступом» широко використовувався в чинному 
законодавстві; постійно уточнювалася термінологія («статистична інформація», 
«конфіденційна інформація», «податкова інформація», «захист інформації»). 
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Другий етап (із січня 2011 року до сьогодні) характеризується тим, що Закон 
України «Про інформацію»: а) закріпив поняття інформації та визначив основні 
принципи інформаційних відносин, основні напрями державної інформаційної 
політики, а також суб’єктів і об’єкти інформаційних відносин; б) визначив зміст 
поняття «право на інформацію», закріпив гарантії його реалізації та основні 
механізми його захисту; в) залежно 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.   

Встановлено, що в процесі розвитку положень Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» чітко виділяються два етапи. Перший етап (із 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 чим 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, як-от «опублікуванню не підлягає», «не для друку», «для 
службового користування» й ін., обмежувати доступ осіб до публічної 
інформації. Другий етап (із 13 січня 2011 року до 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.  

У дисертації розкриті етапи розвитку й інших нормативно-правових актів, 
які здобувач визначив як основні нормативно-правові акти, що безпосередньо 
пов’язані з адміністративно-правовим забезпеченням права особи на доступ до 
публічної інформації (Закон України «Про державну таємницю», КАСУ та ін.).   

У підрозділі 1.3 «Сучасні методологічні підходи щодо дослідження 
забезпечення та судового захисту права особи на доступ до публічної 
інформації» здобувач дав критичний аналіз методологічним підходам, які 
використовуються в сучасних правових дослідженнях, визначив передумови 
для використання нового наукового інструментарію в сучасних дослідженнях 
адміністративно-правових явищ та обґрунтував використання в межах 
дисертації авторського наукового підходу щодо дослідження забезпечення та 
захисту права особи на доступ до публічної інформації.  

Встановлено, що серед передумов використання нового наукового 
інструментарію в сучасних дослідженнях адміністративно-правового 
забезпечення та захисту права особи на доступ до публічної інформації слід 
виділити такі: 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 
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права з поступовим визначенням місця у системі права України правових норм, 
які регламентують адміністративне судочинство; г) відсутність комплексних 
досліджень, які би, 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.  

Здобувач зробив висновок, що сучасна проблема використання наукової 
методології в юридичній науці має два виміри. Перший полягає в тому, що в 
галузевих юридичних науках поширеним стало формальне ставлення до 
методології, тобто її перестали використовувати як інструментарій проведення 
досліджень, а використовують як атрибут оформлення науково-дослідної 
роботи. Другий – у тому, що нові проблеми науки адміністративного права і 
процесу потребують нового наукового інструментарію їх вирішення. 

Особливості авторського наукового підходу щодо дослідження забезпечення 
та захисту права особи на доступ до публічної інформації проявилися у 
застосуванні: 1) комплексного підходу; 2) системного підходу; 3) спеціальної 
наукової термінології.  

Здобувач наголосив, що використання комплексного підходу у дослідженні 
адміністративно-правового забезпечення і судового захисту права особи на 
доступ до публічної інформації полягає в тому, що, по-перше, 
використовуються доробки не тільки науки адміністративного права і процесу, 
а й інших галузевих юридичних наук, по-друге, суб’єкт не просто досліджує 
правове явище за допомогою наявного інструментарію, а й враховує результати 
інших досліджень, які були проведені раніше, порівнює їх із висновками, які 
були досягнуті особисто автором у процесі дослідження, намагається виявити 
тенденції, зумовлені певним історичним етапом, тощо.  

Підкреслено, що використання системного підходу у дослідженні 
адміністративно-правового забезпечення і судового захисту права на доступ до 
публічної інформації дало можливість об’єднати всі дослідження, які 
здійснювалися з цього питання в матеріальній, процедурній чи процесуальній 
частинах адміністративного права. 

У роботі також використана термінологія, яка допомогла уточнити предмет 
дослідження, а саме «адміністративно-правове забезпечення», «судовий 
контроль» та «судовий захист».  

Розділ 2 «Матеріально-правові та процедурно-правові підстави 
забезпечення права особи на доступ до публічної інформації» складається з 
трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Публічна інформація: поняття, ознаки, види» здобувач 
здійснив аналіз понять «інформація» та «публічна інформація», запропонував 
критерії їх класифікації та визначив основні ознаки, що передбачені 
національним законодавством і характеризують публічну інформацію.     

Здобувач робить висновок, що в юридичній науці відсутній єдиний підхід до 
визначення поняття «інформація». Інформація визначається: через 
використання терміна «знання» (О.А. Підопригора, О.Д. Святоцький, 
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С.І. Семілєтов та ін.), як результат розумової діяльності людини (В.О. Голубєв, 
В.А. Залізняк, В.С. Цимбалюк та ін.), 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 
та ін.). 

Встановлено, що більшість нормативно-правових актів, а саме закони 
України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції» тощо, розкривають 
зміст поняття «інформація» через використання термінів «відомості» і «дані». 
Цей підхід підтримується і більшістю науковців, що займаються 
проблематикою інформації як явища правової дійсності. Разом із тим у 
юридичній літературі представлені і протилежні думки, в яких критикується 
використаний чинним законодавством підхід, коли зміст поняття «інформація» 
розкривається через терміни «відомості» і «дані» (В.М. Брижко, В.А. Залізняк, 
М.А. Корчагін, Ю.О. Мосенко й ін.). 

Наголошено на тому, що інформація як соціальний феномен є 
багатогранним явищем, що зумовлює наявність чисельних і різноманітних його 
визначень. Разом із тим «інформація» як юридична категорія не може 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 мають визначати ті її об’єктивні властивості, що 
мають значення для правового регулювання та правореалізації. Цим критеріям 
повністю відповідає запропоноване законодавцем у ст. 1 Закону України «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 та правозастосування.  

На підставі аналізу запропонованих у юридичній літературі та чинному 
законодавстві класифікацій інформації здобувач робить висновок, що місце 
публічної інформації у цих класифікаціях чітко не визначене. До того ж, 
виділяючи такий вид інформації, як публічна інформація, законодавець не дає 
відповіді на те, яка інформація є антиподом публічної інформації (непублічна, 
приватна інформація), що суттєво ускладнює визначення місця публічної 
інформації у класифікаційній системі інформації.  

Залежно від суб’єкта, що є розпорядником публічної інформації, здобувач 
запропонував виділяти такі 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 
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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 події, що сталися або можуть 
статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; е) інша інформація, що 
становить суспільний інтерес.   

На підставі аналізу норм чинного законодавства та наукових джерел 
здобувач запропонував визначати публічну інформацію як відомості та/або 
дані, що відображені та задокументовані будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях, отримані або створені в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або які 
перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної 
інформації».   

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти суспільних відносин у сфері доступу до публічної 
інформації» здійснений аналіз розпорядників публічної інформації через 
характеристику суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації. 

Розглядаючи розпорядників інформації як один із структурних елементів 
суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації, здобувач звернув 
увагу на необхідність визначення сфери суспільних відносин, на яку 
поширюються норми Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Здобувач наголосив на тому, що 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 України «Про доступ до публічної інформації», адже 
його норми не є обов’язковими для всіх без винятку сфер, де виникає в особи 
потреба звернутися за отриманням інформації до уповноважених на те 
суб’єктів. При цьому сферу суспільних відносин, на яку поширюються норми 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», можна визначити лише 
шляхом аналізу всього загалу національного законодавства, яке, по-перше, 
визначає правовий статус та повноваження суб’єктів владних повноважень 
(наприклад, Президента України, органів виконавчої влади, судів та ін.), по-
друге, передбачає особливості реалізації прав в інформаційній сфері окремими 
суб’єктами права (наприклад, адвокатами, народними депутатами й ін.). 
Частина нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини в 
Україні, мають самостійну сферу регулювання, яка не перекликається із 
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Законом України «Про доступ до публічної інформації» (наприклад, Закон 
України «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 Законом України «Про 
доступ до публічної інформації» (наприклад, Закон України «Про звернення 
громадян»). 

На підставі цього здобувач зробив висновок, що положення Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», які дають перелік розпорядників 
публічної інформації, складно реалізувати, 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. 

Суб’єктами суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації є 
розпорядники інформації та запитувачі інформації, види та правовий статус 
яких детально аналізуються у дисертації. 

У підрозділі 2.3 «Особливості реалізації права на доступ до публічної 
інформації» розкривається зміст понять «доступ до інформації» та «процедура 
реалізації права особи на доступ до публічної інформації», а також 
характеризуються окремі аспекти реалізації права на доступ до публічної 
інформації.  

Наголошено на тому, що у суспільстві є різні види інформації, кожен з яких 
має свій режим збирання, зберігання, використання, поширення та доступу. 
Тому 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 суворими серед яких є застосування заходів 
юридичної відповідальності.  

На підставі аналізу норм національного інформаційного законодавства 
здобувач запропонував виділяти такі основні 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, та ін. 

Особливу увагу здобувач звернув на суперечності в чинному законодавстві 
щодо форм поводження з інформацією. По-перше, Конституція України та 
ст. 302 ЦК України перераховують усього чотири форми поводження з 
інформацією (збирання, зберігання, використання, поширення), тоді як ст. 5 
Закону України «Про інформацію» – п’ять форм поводження з інформацією 
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(одержання, використання, поширення, зберігання, захист). При цьому 
Конституція України та ЦК України використовують термін «збирання», тоді 
як Закон України «Про інформацію» – термін «одержання». По-друге, «доступ 
до інформації» як один зі способів поводження з інформацією відсутній у 
Конституції України, ЦК України та Законі України «Про інформацію». 

Наголошено, що основний критерій розмежування понять «одержання 
інформації» та «збирання інформації» полягає в тому, що у разі «одержання» 
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 у разі «збирання інформації» активні дії щодо отримання 
інформації здійснюються лише з боку особи, яка хоче отримати таку 
інформацію. На підставі цього здобувач запропонував 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.  

Встановлено, що 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 був зроблений 
висновок, що кожному юридичному обов’язку, який є у суб’єктів владних 
повноважень, корелює відповідне суб’єктивне право, яке законодавець 
визначив як «право на доступ до публічної інформації». Якщо продовжувати 
аналіз форм поводження з інформацією виключно на підставі положень 
Конституції, ЦК України і Закону України «Про інформацію», то логічним буде 
висновок, що право на доступ до публічної інформації взагалі не вписується у 
запропоновану цими нормативно-правовими актами систему суб’єктивних прав 
у 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 передбачає 
гарантії та порядок реалізації відповідного суб’єктивного права фізичними, 
юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи.   

У підрозділі детально аналізується внутрішня структура процедури 
реалізації права особи на доступ до публічної інформації, обґрунтовується її 
місце в загальній системі правових процедур. 

Розділ 3 «Звернення до адміністративного суду щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Юрисдикція адміністративних судів та підсудність справ 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 
інформації» зазначено, що постійний розвиток адміністративного 
процесуального законодавства та відсутність належного науково-аналітичного 
забезпечення негативно відобразились на ефективності судового захисту права 
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особи на доступ до публічної інформації. Цей факт підтверджується тим, що 
ухвалення у 2011 році Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
ознаменувало собою нормативно-правове закріплення підстав судового 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації. 
Разом із тим закон не вносив ніяких змін у 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 належали до: 1) юридичних осіб, що фінансуються з 
державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (якщо 
це стосувалось 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 стосувалось 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 цей 
вид публічних спорів можна було офіційно виділяти як самостійний і 
специфічний вид публічних спорів, що вправі розглядати адміністративні суди. 

На підставі аналізу науково-аналітичного забезпечення адміністративного 
судочинства в цілому та безпосередньо з питань оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників публічної інформації здобувач зробив висновок, 
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, 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 цього і присвячені проблемам 
адміністративного судочинства, не втративши свого теоретичного значення, 
втратили практичне значення для суб’єктів правозастосування, насамперед для 
адміністративних судів.  

У дисертації з урахуванням теорії юридичного процесу та особливостей 
адміністративного судочинства був розкритий зміст та співвідношення понять 
«юрисдикція», «компетенція» і «підсудність справ». Довгий час ці терміни 
хаотично вживалися як у науковій літературі, так і в адміністративному 
процесуальному законодавстві.      

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. Аналіз положень адміністративного 
процесуального законодавства дав змогу визначити особливості юрисдикції 
адміністративних судів, яка поширюється в тому числі і на спори фізичних чи 
юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його 
рішень, дій чи бездіяльності в частині доступу до публічної інформації.     
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У підрозділі 3.2 «Умови реалізації права на звернення до адміністративного 
суду» здобувач здійснив аналіз поняття «право звернення до адміністративного 
суду», визначив та охарактеризував умови реалізації цього права в межах 
адміністративного судочинства. Встановлено, що  до умов реалізації права на 
звернення до адміністративного суду належать: 1) суб’єкт  права на звернення 
до адміністративного суду; 2) підстави звернення до адміністративного суду; 
3) форма адміністративного судочинства; 4) строк звернення до 
адміністративного суду.   

Наголошено, що право особи звернутися до адміністративного суду з 
приводу спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 
публічної інформації обов’язково повинно реалізовуватися з урахуванням 
вимог 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 із Законом України «Про 
доступ до публічної інформації» належать до розпорядників публічної 
інформації.  

Встановлено, що реалізувати право звернення до адміністративного суду у 
справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника 
інформації в 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. Також 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).   

КАСУ не деталізує підстави оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації, а тому суддям адміністративного суду слід 
керуватися положеннями ч. 1 ст. 23 Закону України «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 
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 України 
«Про доступ до публічної інформації», яка передбачає порядок оприлюднення 
публічної інформації розпорядником).  

Аргументовано, що реалізація права особи на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників публічної інформації тісно пов’язана зі стадіями 
(структурою) адміністративного судочинства.  

Важливою умовою реалізації права на звернення до адміністративного суду 
є дотримання строку звернення до адміністративного суду. Адміністративне 
процесуальне законодавство щодо строків звернення до адміністративного суду 
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постійно розвивалося з моменту прийняття КАСУ. Зумовлено це було 
насамперед 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 поширити загальні вимоги стосовно строків 
звернення до адміністративного суду.  

У підрозділі 3.3 «Відкриття провадження у справі» зазначено, що стадія 
відкриття провадження у справі щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядника публічної інформації є першою стадією адміністративного 
судочинства та складається з таких процесуальних етапів: 1) звернення до суду 
з позовною заявою; 2) ухвалення рішення за позовною заявою; 3) доведення 
судового рішення до зацікавлених осіб.  

У дисертації висвітлені особливості подання позовної заяви щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації в 
аспекті дотримання як загальних, так і специфічних вимог щодо її форми та 
змісту. 

Саме 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.  

Спрощене позовне провадження потребує врахування таких вимог чинного 
КАСУ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 
інформації: 

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 із цього правила становлять 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 й ін.); 

по-друге, вирішуючи питання про розгляд справи за правилами спрощеного 
або загального позовного провадження, суд враховує: 1) значення справи для 
сторін; 2) вибраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність 
справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі те, 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 дій розпорядника інформації щодо розгляду звернення 
або запиту на інформацію. У 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» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Підготовка справи до судового розгляду» зазначено, що 
чинне адміністративне процесуальне законодавство не передбачає проведення 
підготовчого засідання у разі розгляду справи за правилами спрощеного 
позовного провадження. Наголошується на тому, що від форми розгляду справи 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної 
інформації (в порядку загального чи спрощеного позовного провадження) не 
залежить наявність чи відсутність даної стадії адміністративного судочинства. 
Провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядника публічної інформації має такі особливості:  

1) якщо справа розглядається в порядку загального позовного провадження, 
то до процесуальних етапів стадії підготовки справи до судового розгляду 
належать: а) подання відповідачем відзиву на позов та пояснень третіми 
особами; б) призначення та проведення підготовчого засідання; в) ухвалення 
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 складатися з двох етапів: а) подання 
відповідачем відзиву на позов та пояснень третіми особами; б) подання 
відповіді на відзив та заперечення; 

3) якщо справа 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.            

У підрозділі 4.2 «Судовий розгляд» характеризуються особливості розгляду 
справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 
інформації з урахуванням передбачених ст. 12 КАСУ форм розгляду справи.    

Зазначено, що судовий розгляд у 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.  

Провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядника публічної інформації за правилами спрощеного провадження має 
такі особливості:  

1) якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного 
провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні), 
то судове засідання не проводиться, а рішення ухвалюється у строк не більше 
тридцяти днів із дня відкриття провадження у справі; 

2) якщо справа розглядається за правилами спрощеного провадження в 
судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, то судовий розгляд 
здійснюється за правилами загального позовного провадження з урахуванням 
особливостей, передбачених у ст. 262 КАСУ. 
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У підрозділі 4.3 «Ухвалення судового рішення та виконання постанови суду 
першої інстанції» досліджуються спеціальні вимоги до постанов суду щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, а 
також аналізуються проблемні питання, що постають під час їх виконання.  

Здобувач розкрив особливості порядку ухвалення судових рішень у справах 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 
інформації, визначив коло питань, які вирішує суд, ухвалюючи рішення у даній 
категорії справ, з’ясував повноваження адміністративного суду у вирішенні 
справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної 
інформації, розглянув вимоги до змісту постанов суду з даної категорії справ, 
охарактеризував особливості проголошення і вручення судового рішення 
учасникам справи, а також розкрив особливості, що виникають під час 
виконання постанови суду у справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників публічної інформації.     

Зазначено, що на законодавчому рівні стосовно ухвалення судового рішення 
та виконання постанови суду першої інстанції у справах щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 
передбачається всього одна особливість, яка полягає в тому, що у виняткових 
випадках, залежно від складності справи, складення рішення, постанови у 
повному обсязі може бути відкладено на строк не більше як п’ять днів із дня 
закінчення розгляду справи. 

У підрозділі 4.4 «Перегляд судових рішень» розглянуті характерні 
особливості розгляду справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядника публічної інформації у судах апеляційної та касаційної інстанцій.  

На думку автора, розгляд вказаної категорії справ 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 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 
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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 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 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 
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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) 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 
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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 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 
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 
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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 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-
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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, 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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АНОТАЦІЇ 

 
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. На підставі аналізу наукових джерел та джерел національного 
законодавства дається авторське визначення понять «адміністративно-правове 
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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.  

Досліджено історію розвитку наукової думки щодо реалізації права особи на 
доступ до публічної інформації з виділенням основних напрямів сучасних 
досліджень у доктрині адміністративного права. Пропонується періодизація 
розвитку національного законодавства у сфері доступу до публічної інформації, 
а також дається характеристика кожного з виділених етапів із визначенням 
недоліків і досягнень у правовому регулюванні.  

Використання системного підходу у дослідженні адміністративно-правового 
забезпечення і судового захисту права на доступ до публічної інформації 
дозволило об’єднати в межах однієї науково-дослідної роботи всі доробки, які 
здійснені з цього питання в матеріальній, процедурній чи процесуальній 
частинах адміністративного права. 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. 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. 
Дослідження права особи на доступ до публічної інформації з позицій 
адміністративного процесуального права дозволило розкрити особливості 
судового захисту порушеного права особи на доступ до публічної інформації.  

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративно-правове 
забезпечення, доступ до публічної інформації, запитувач публічної інформації, 
публічна інформація, розпорядник публічної інформації.   
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право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 
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Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-
правового обеспечения и судебной защиты права лица на доступ к публичной 
информации.  

Исследована история развития научной мысли о реализации права лица на 
доступ к публичной информации с одновременным выделением основных 
направлений современных исследований в доктрине административного права. 
Предлагается периодизация развития национального законодательства в сфере 
доступа к публичной информации, а также дается характеристика каждого из 
выделенных этапов с определением недостатков и достижений в правовом 
регулировании.  

В диссертации обоснована необходимость использования при исследовании 
обеспечения и защиты права лица на доступ к публичной информации нового 
научного инструментария, который предусматривает применение комплексного 
подхода, системного подхода и специальной научной терминологии 
(обеспечение доступа к публичной информации, судебная защита). 

Использование комплексного подхода при исследовании административно-
правового обеспечения и судебной защиты права лица на доступ к публичной 
информации позволило, во-первых, использовать не только достижения науки 
административного права и процесса, но и наработки других отраслевых 
юридических наук, во-вторых, учесть результаты других исследований, 
которые были проведены ранее, сравнить их с выводами, которые были 
достигнуты лично автором в процессе исследования, а также выявить 
тенденции, обусловленные определенным историческим этапом. 

Использование системного подхода при исследовании административно-
правового обеспечения и судебной защиты права на доступ к публичной 
информации позволило объединить в рамках одной научно-исследовательской 
работы все достижения, которые были получены по этому вопросу в 
материальной, процедурной или процессуальной частях административного 
права.  

На основании анализа научных источников и источников национального 
законодательства дается авторское определение понятий «административно-
правовое обеспечение права лица на доступ к публичной информации» и 
«судебная защита права лица на доступ к публичной информации». В 
частности, административно-правовое обеспечение определяется как система 
регламентированных материальными и процедурными нормами 
административного права правовых средств, связанных с закреплением 
правового статуса субъектов отношений в сфере доступа к публичной 
информации, а также с определением порядка получения и предоставления 
такой информации. Судебная защита определяется как предусмотренный 
нормами административного процессуального права порядок рассмотрения 
спора, возникшего между лицом и распорядителем публичной информации 
относительно обжалования его решений, действий или бездействия в части 
доступа к публичной информации, с целью эффективной защиты прав, свобод и 
интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений 
со стороны распорядителей публичной информации. 



32 

Исследование права лица на доступ к публичной информации с позиций 
административного материального права позволило раскрыть содержание 
понятий «информация», «публичная информация», «право лица на доступ к 
публичной информации», а также определить административно-правовой 
статус субъектов общественных отношений в сфере доступа к публичной 
информации. Установлено, что публичная информация характеризуется 
наличием двух основных признаков: 1) это отраженная и задокументированная 
любыми средствами и на любых носителях информация; 2) это информация, 
которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами 
властных полномочий своих обязанностей или которая находится во владении 
субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной 
информации. Также общественная информация приобретает статус публичной 
в трех случаях: а) если она была получена в процессе выполнения субъектом 
властных полномочий; б) если она была создана в процессе выполнения 
субъектом властных полномочий; в) если она находится во владении субъектов 
властных полномочий или других распорядителей публичной информации и 
представляет общественный интерес. 

Исследование права лица на доступ к публичной информации с позиций 
административного процедурного права позволило раскрыть механизмы, 
способы, виды реализации права на доступ к публичной информации, а также 
определить структуру процедуры реализации данного субъективного права. 
Установлено, что к стадиям процедуры реализации права лица на доступ к 
публичной информации относятся: 1) инициация вопроса о предоставлении 
доступа к публичной информации; 2) рассмотрение распорядителем 
информации (структурным подразделением или ответственным лицом по 
вопросам доступа к публичной информации) запроса по существу и принятие 
решения по запросу; 3) выполнение принятого решения в виде: 
а) предоставления ответа на запрос; б) отказа в удовлетворении запроса; 
в) отсрочки в удовлетворении запроса.  

Исследование права лица на доступ к публичной информации с позиций 
административного процессуального права позволило раскрыть особенности 
судебной защиты нарушенного права лица на доступ к публичной информации. 
Например, анализ положений административного процессуального 
законодательства позволил определиться с особенностями юрисдикции 
административных судов, а также условиями реализации права лица на 
обращение в административный суд по вопросам обжалования решений, 
действий или бездействий распорядителей публичной информацией. В 
диссертации обосновывается структура административного судопроизводства, 
которая помогла определиться с формами административного 
судопроизводства по делам, связанным с обжалованием   решений, действий 
или бездействий распорядителей публичной информацией. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, административно-
правовое обеспечение, доступ к публичной информации, запрашивающий 
публичную информацию, публичная информация, распорядитель публичной 
информации. 
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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. 
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 the 
system of legal measures connected with the consolidation of the legal status of 
subject of relations in the sphere of access to public information, which are regulated 
by substantive and procedural rules of administrative law, and with determination of 
the order of obtaining and providing such kind of information. 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.  

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. 

The use of system approach in the studying administrative-legal provision and 
judicial protection of the right to access to public information allowed to combine all 
best practices carried out on this issue in the substantive, procedure or procedural 
parts of administrative law within one research paper. From the perspective of 
administrative substantive law, the study of human right to access to public 
information allowed revealing the content of the concepts “information”, “public 
information”, “human right to access to public information” as well as identifying 
administrative-legal status of subject of public relations in the sphere of access to 
public information. From the perspective of administrative law of procedure, the 
study of human right to access to public information allowed covering mechanisms, 
methods, types of enjoyments of the right to access to public information and 
defining the structure of the procedure for realising the right. From the perspective of 
administrative procedural law, the study of human right to access to public 
information allowed identifying peculiarities of judicial protection of the violated 
human right to access to public information.  
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