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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. З моменту ратифікації Верховною Радою України 
Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року, кожен отримав право після використання усіх національних засобів 
правового захисту, звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
Європейського суду з прав людини – однієї з найбільш поважних і впливових 
міжнародних судових установ. Станом на сьогодні кількість громадян 
України, які користуються своїм правом і звертаються до Європейського суду 
з прав людини, невпинно зростає. Україна систематично входить у трійку 
лідерів країн за кількістю скарг до неї. 

Втім важливість практики Європейського суду з прав людини полягає не 
тільки в задоволенні скарги конкретної особи та припиненні порушення її 
прав. Як міжнародний договір, Конвенція здійснює набагато ефективніший 
вплив на основні права людини, аніж будь-які національні акти, а отже, у сфері 
захисту прав людини має пріоритет над останніми. Європейський суд з прав 
людини є головним інструментом тлумачення Конвенції, тому практика Суду 
є її невід’ємною частиною. Жодна держава не може уникнути юрисдикції 
Європейського суду з прав людини чи відмовитися визнати його рішення, 
адже немає жодного іншого глобального чи регіонального аналогу, правова 
система якого досягла б такого самого рівня зрілості. Україна визнала 
обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, 
що стосуються тлумачення й застосування Конвенції. До того ж, згідно з 
Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» практика Суду є джерелом права в 
Україні, яка роз’яснює основні права людини, що закріплені Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод. Практика Європейського суду з 
прав людини є важливою юридичною основою діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації, які також повинні узгоджувати з ними як власні нормативні, так 
і правозастосовні акти.  

Актуальність цього дослідження зумовлена не лише потребою 
виконання вимог Європейського Союзу для успішного завершення процесу 
асоціації України, а й прагненням населення держави досягти дотримання 
прав людини та фундаментальних свобод, верховенства права, створити 
найсприятливіші умови для розвитку й самореалізації всіх громадян і 
гарантування їхньої безпеки, децентралізовану й прозору, ефективно 
організовану владу та, безумовно, досягти європейського рівня життя. 

Зважаючи на певну заформалізованість українського суспільства, 
досягнення цієї мети значною мірою полягає в правильному офіційному 
визначенні місця практики Європейського суду з прав людини у системі 
джерел права. Зазначене обумовлює потребу проведення комплексного 
наукового дослідження статусу практики Європейського суду з прав людини в 
ієрархії джерел адміністративного права як юридичної основи діяльності 
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публічної адміністрації в окремих сферах прав людини, гарантованих 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проведено відповідно до Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, ратифікованій Верховною Радою 
України Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 
Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 13.03.2006 р. № 475/97-ВР; 
Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 
Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015; Плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 
затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. 
№ 1393-р; Плану заходів з реалізації рекомендацій за результатами 
проходження третього циклу універсального періодичного огляду Ради ООН 
з прав людини щодо стану дотримання прав людини в Україні, 
затвердженому наказом Мін’юсту від 17.12.2019 р. № 4202/7, а також 
відповідно до науково-дослідної теми «Розробка системного вчення про 
основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових 
цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства» № 19 БФ 042-01, 
яка досліджується на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2021 р., 
і «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 
№ 16 БФ 042-01, яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у період з 2016 по 
2018 рр.  

Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає у напрацюванні оновленої концепції джерельної бази 
адміністративного права України та виділення у ній місця для практики 
Європейського суду з прав людини. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
– охарактеризувати сучасний стан і перспективи трансформації 

джерельної бази адміністративного права; 
– проаналізувати сучасні наукові підходи до визнання рішень 

Європейського суду з прав людини джерелом права; 
– визначити сутність та значення практики Європейського суду з прав 

людини як джерела адміністративного права; 
– з’ясувати місце практики Європейського суду з прав людини у системі 

джерел права держав-членів Ради Європи на прикладі Федеративної 
Республіки Німеччина; 

– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини як 
юридичну основу діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 
права на вільні вибори; 
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– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини як 
юридичну основу діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 
права на мирні зібрання; 

– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини як 
юридичну основу діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 
права на доступ до інформації;  

– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини як 
юридичну основу діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 
екологічних прав; 

– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини як 
юридичну основу діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 
права на освіту. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані зі становленням, 
формуванням та розвитком системи джерел адміністративного права. 

Предметом дослідження є практика Європейського суду з прав людини 
у системі джерел адміністративного права. 

Методи дослідження. Наукові положення, викладені у дисертації, 
ґрунтуються на використанні загальних та спеціальних методів наукового 
пізнання, вибір яких було зумовлено метою та завданнями дослідження, його 
об’єктом і предметом. Зокрема, діалектичний метод дослідження джерельної 
бази адміністративного права дав змогу розглянути її у розвитку та 
взаємозв’язку, виявити сталі напрями й закономірності загалом (підрозділ 1.1). 
За допомогою історико-правового методу здійснено аналіз особливостей і 
передумов створення системи джерел адміністративного права (підрозділ 1.1). 
Логіко-семантичний підхід сприяв з’ясуванню сутності і значення практики 
Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права 
(підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод було використано для визначення 
підходів до практики Європейського суду з прав людини у системі джерел 
права держав-членів Ради Європи на прикладі Федеративної Республіки 
Німеччина (підрозділ 1.3). Методи моделювання, аналізу й синтезу 
застосовано під час розроблення пропозицій, спрямованих на удосконалення 
законодавчих та інших нормативних актів, зважаючи на практику 
Європейського суду з прав людини, як юридичну основу діяльності публічної 
адміністрації у різних сферах (розділ 2). 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становили 
Конституція України, законодавчі акти України, міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, практика 
Європейського суду з прав людини, юридичні акти ЄС, постанови Верховної 
Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, 
нормативні акти центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, спрямовані на нормативне 
регулювання статусу наявних джерел права, порядку їх застосування 
суб’єктами публічної адміністрації під час їх щоденної діяльності, щодо 
забезпечення реалізації прав громадян, зокрема.  
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Теоретичні засади дослідження становили праці вітчизняних та 
зарубіжних фахівців адміністративного, міжнародного та інших галузей права, 
а саме: В. Б. Авер’янова, В. Т. Александрова, Г. І. Балюк, О. А. Баранова, 
В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, С. А. Буткевича, Н. В. Галіциної, І. С. Гриценка, 
Т. О. Губанової, І. І. Забокрицького, О. А. Заярного, О. І. Клименка, 
О. В. Константия, М. В. Краснової, Р. О. Куйбіди, В. І. Манукяна, 
Р. С. Мельника, С. О. Мосьондза, О. А. Назаренко, О. М. Пасенюка, 
С. В. Петрова, С. П. Рабіновича, М. А. Самбора, М. Л. Середи, 
А. А. Слепченко, М. І. Смоковича, В. Я. Тація, В. П. Тимощука, Т. О. Третяка, 
Т. І. Фулей, С. В. Шевчука, Б. П. Шлоера та інших.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першим спеціальним комплексним науковим дослідженням 
теоретико-правових підходів до визначення практики Європейського суду з 
прав людини у системі джерел адміністративного права. За результатами 
дослідження обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та прикладні 
положення й висновки, зокрема: 

вперше: 
– доведено потребу обов’язковості застосування практики 

Європейського суду з прав людини як джерела права для суб’єктів публічної 
адміністрації всіх рівнів. Сформульовано пропозиції до нової редакції ст. 19 
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», які полягають у чіткому сутнісному 
визначенні поняття «адміністративна практика» та розширенні кола суб’єктів 
публічної адміністрації, на які розповсюджується дія цієї статті; 

– сформульовано авторський підхід до співвідношення понять 
«рішення» та «практика» Європейського суду з прав людини. Доведено, що 
поняття «практика Європейського суду з прав людини» є ширшим поняттям, 
яке має використовуватися у контексті розгляду системи джерельної бази 
адміністративного права; 

– за результатами аналізу практики Європейського суду з прав людини в 
окремих сферах публічного адміністрування, які дотепер не були досліджені 
взагалі або ставали предметом дослідження у вузьких напрямах, акцентовано 
на невідповідності національних актів практиці Суду, що призводить до 
порушень під час забезпечення реалізації громадянами гарантованих їм прав; 

– уточнено визначення категорії «мирність», критеріями якої 
виступають: відсутність в учасників зібрання зброї або її легальна наявність, 
однак відсутність мети її застосування; відсутність мети та бажання 
застосування насильницьких намірів в організаторів та учасників зібрання; 
характеристика закликів і лозунгів зібрання, зокрема, державного чи 
політичного характеру; можливість прояву активних немирних дій 
контрдемонстрантів мирного зібрання або запланованої провокативної 
поведінки невдоволеної метою проведення мирного зібрання частини 
населення; особливості оцінки негативних дій окремих учасників масового 
зібрання; 
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– запропоновано застосування практики Європейського суду з прав 
людини суб’єктами публічної адміністрації під час проведення ними 
трискладового тесту, з метою обґрунтування законності обмеження прав 
громадян у доступі до публічної інформації; 

удосконалено: 
– систему джерельної бази адміністративного права, що об’єктивно 

зумовлено відсутністю єдиної позиції щодо їх ієрархічної побудови, у якій 
приматом визначено Конвенцію про захист прав людини та основоположних 
свобод і практику Європейського суду з прав людини як її невід’ємну частину; 

– наукові позиції про сутність та значення практики Європейського суду 
з прав людини, спираючись на досвід Федеративної Республіки Німеччина, що 
полягають у визначенні статусу практики ЄСПЛ як джерела права, з огляду на 
саму сутність та значення, факт ратифікації ЄКПЛ і положення відповідного 
законодавства про згоду; 

– пропозиції щодо потреби запровадження в Україні централізованої 
системи фахового перекладу рішень Європейського суду з прав людини, 
особливий акцент серед яких зроблено на необхідності забезпечення доступу 
до цієї системи суб’єктів публічної адміністрації всіх рівнів з постійним 
інформуванням про нові надходження; 

– підходи до забезпечення суб’єктами публічної адміністрації права на 
доступ до публічної інформації та критерії можливої відмови в реалізації цього 
права, що були закріплені у запропонованих змінах до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та полягають у потребі співставлення 
розпорядниками публічної інформації правової сутності конкретної інформації 
з метою, для якої вона отримується у значенні первинної процедури 
здійснення трискладового тесту; 

– зміст наукової позиції, що спираючись на еклектичність 
природоохоронного законодавства, полягає в дотриманні механізму контролю, 
зважаючи на такі особливості, як місце розташування об’єкта, віддаленість від 
місця проживання населення, потенційний рівень шуму, викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря, водойми та ґрунт, забезпеченні балансу 
індивідуальних та суспільних інтересів у сфері захисту довкілля та інших прав 
людини, що у разі потреби, може стати законною метою обмеження прав 
людини, забезпеченні у випадку настання негативних наслідків для осіб повної 
підтримки, яка залежно від ступеня шкоди, вини держави, а також від того, чи 
мала змогу сама особа передбачити настання таких негативних наслідків, може 
бути різною; 

дістали подальшого розвитку:  
– наукові позиції щодо таких процедурних аспектів проведення виборів, 

як удосконалення процедури складання та перевірки списків виборців, доступу 
громадян до виборчих дільниць, порядку висвітлення процесу виборів у 
засобах масової інформації, а також вимоги до підрахунку голосів, що 
полягають у пропозиції вилучення закріпленого в законодавстві положення 
щодо наявності (хоча й мінімального) бар’єру можливих правопорушень під 
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час встановлення результатів виборів, доцільності скасування квот за 
гендерною ознакою тощо; 

– теоретичні положення щодо наслідків відходу від практики 
Європейського суду з прав людини під час ухвалення нового законодавства 
України, що полягає у відсутності законодавчого закріплення у вигляді 
притягнення до відповідальності, а отже, є безумовним обов’язком держави 
під час підготовки до ухвалення нового нормативного акту, всебічно та 
ґрунтовно дослідити практику Європейського суду з прав людини з цього 
питання та обов’язково врахувати її; 

– раніше сформульовані висновки щодо підходів до розв’язання 
проблем, пов’язаних із реалізацією особами права на освіту, що полягають у 
виборі навчального закладу, оплати за навчання, мови навчання національних 
меншин, дотриманні вимог академічної доброчесності. Розв’язання вказаних 
проблем вбачається у приведенні локальних нормативних актів до позицій, 
висловлених у практиці Європейського суду з прав людини, та вдосконаленні 
запровадженого інституту освітнього омбудсмена. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
основні положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути 
використані у: 

– науково-дослідній сфері – при формуванні основи для подальших 
наукових досліджень у сфері системи джерел права та прав людини, 
невід’ємним елементом якого є практика Європейського суду з прав людини 
(Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у діяльність НДР 
№ 19 БФ 042-01 «Розробка системного вчення про основні права людини з 
метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті 
розбудови громадянського суспільства» б/н від 23 червня 2020 р.); 

– правотворчій діяльності – під час удосконалення чинних і 
розроблення нових нормативно-правових актів з питань гарантування та 
реалізації прав громадян суб’єктами публічної адміністрації (Акт 
впровадження результатів дисертаційного дослідження у нормотворчу 
діяльність підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних 
зобов’язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Комітету 
Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 
співробітництва від 6 березня 2020 р. № 061/3-297); 

– у правозастосовній діяльності – з метою підвищення ефективності 
діяльності суб’єктів публічного управління загалом, та у частині реалізації 
прав громадян, зокрема; 

– у навчальній діяльності – при підготовці підручників, навчальних 
посібників, розробленні лекційних курсів, навчальних програм, методичних 
комплексів із дисциплін: «Адміністративне право», «Реалізація та захист прав 
громадян у сфері публічного адміністрування», «Правові інструменти 
публічного адміністрування» (Акт впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у навчальний процес Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка б/н від 11 березня 2020 р.). 
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Апробація результатів дослідження. Висновки, положення й 
рекомендації, розроблені у процесі підготовки дисертаційного дослідження, 
було оприлюднено в доповідях на наукових конференціях, зокрема, на: 
Міжнародній науково-практичній конференції «Права та свободи людини і 
громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» 
(м. Братислава, 19–20 вересня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції 
«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України» 
(м. Харків, 4–5 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції, присвяченій Дню науки юридичного факультету «Актуальні 
питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.);  
І-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.; 
м. Львів, 11 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій Дню науки юридичного 
факультету «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 
19 травня 2017 р.); ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції 
«Адміністративний акт: теорія та практика» (м. Київ, 9 жовтня 2017 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених, присвяченій Дню науки юридичного факультету «Актуальні 
питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 
15 наукових працях: 6 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, 
1 публікації у закордонному виданні з наукового напряму, за яким 
підготовлено дисертацію, та у 8 матеріалах і тезах доповідей на наукових 
міжнародних конференціях та науково-практичних круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 
вступу, двох розділів, логічно об’єднаних у вісім підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 298 сторінок, із них основного тексту – 214 сторінок. Список 
використаних джерел налічує 583 найменування і займає 62 сторінки. Додатки 
розміщено на 8 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 
визначено його зв’язок із науковими програмами, планами, темами; 
сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито методологію 
дослідження; наведено науково-теоретичну, нормативну основу дисертації, 
висвітлено положення наукової новизни; обґрунтовано практичне значення 
одержаних результатів, надано відомості про апробацію матеріалів роботи, 
публікації, а також структуру та обсяг дисертаційного дослідження.  

Розділ 1 «Практика Європейського суду з прав людини як джерело 
адміністративного права: загальна характеристика» складається з трьох 
підрозділів. 
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У підрозділі 1.1 «Стан і перспективи трансформації джерельної 
бази адміністративного права» проаналізовано еволюцію та сучасний стан 
джерел адміністративного права. Досліджено праці сучасних науковців у 
частині розуміння ними системи джерел адміністративного права та їх 
ієрархічної побудови. Уточнено ієрархічний взаємозв’язок між 
міжнародними джерелами права та внутрішнім законодавством. Доведено, 
що частиною національного законодавства України є винятково ті чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Встановлено, що прийнятною є прогресивна позиція, 
відповідно до якої, не применшуючи значення Конституції України, 
запропоновано вважати її джерелом конституційного, а не 
адміністративного права. 

Ієрархічну побудову формалізованих джерел адміністративного права 
необхідно визначати у такий спосіб: Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод і практика Європейського суду з прав людини, закони 
України, акти Кабінету Міністрів України, інші підзаконні акти, акти органів 
місцевого самоврядування, акти суб’єктів, що мають делеговані 
повноваження. Визначено особливість системи Автономної Республіки Крим, 
зокрема, основним нормативно-правовим актом, що регулює суспільно-
правові відносини в Автономній Республіці Крим, визнано Конституцію АРК. 
Цей акт, на відміну від інших актів локального характеру, має статус закону. 
Спираючись на положення законодавства, а також на висновки 
Конституційного Суду України, запропоновано підхід, згідно з яким за 
юридичною силою Конституція АРК займає таке саме місце, як і інші закони 
України. 

Підрозділ 1.2 «Сутність та значення практики Європейського суду з 
прав людини як джерела адміністративного права» присвячено аналізу 
розуміння правової природи та ролі практики ЄСПЛ як джерела права. 
Акцентовано на тому, що тлумаченню та застосуванню підлягає не лише 
рішення ЄСПЛ щодо України, а й увесь масив практики ЄСПЛ. Водночас 
зазначено, що застосуванню як джерела права, підглядає не усе рішення, а 
лише окремі його положення, якщо таке рішення прийняте щодо іншої 
держави. Ґрунтуючи свою позицію на тому, що рішення Європейського суду з 
прав людини складаються з двох частин: ratio decidendi та obiter dictum, 
запропоновано авторський підхід до застосування даного виду джерела права. 
У першій частині ЄСПЛ викладає норми і принципи права, на підставі яких 
було вирішено кожну конкретну справу. Саме у ній формується правова 
основа, яка має нормативний характер і повинна застосовуватися щодо всіх 
інших осіб (не тільки сторін цієї справи). Натомість у другій частині рішення 
містяться зауваження суду з питань, які безпосередньо не входять в предмет 
судового рішення. На відміну від положень першої частини, вони не 
формулюють той чи інший принцип права і не обґрунтовують рішення 
Європейського суду з прав людини. 
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Виокремлено негативні чинники, які заважають повноцінному 
застосуванню практики ЄСПЛ суб’єктами публічної адміністрації усіх 
рівнів. 

Запропоновано зміни до статті 19 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» в 
частині кола осіб, для яких практика Європейського суду з прав людини є 
джерелом права, оскільки усі вони виконують управлінські функції, вступають 
у правовідносини з приватними особами, і мають, як наслідок, дотримуватися 
загальних стандартів у сфері прав людини. Рішення, дії чи бездіяльність 
зазначених суб’єктів публічної адміністрації підлягають контролю з боку 
адміністративних судів. 

Підрозділ 1.3 «Практика Європейського суду з прав людини у системі 
джерел адміністративного права держав-членів Ради Європи на особливому 
прикладі Федеративної Республіки Німеччина» присвячено досвіду зарубіжних 
країн щодо місця практики ЄСПЛ у системі джерел адміністративного права. 
З’ясовано, що загалом досвід більшості європейських країн щодо пріоритету 
практики ЄСПЛ над національним законодавством та необхідності 
обов’язкового її дотримання усіма інституціями публічного управління, є або 
прямо передбаченим законодавством (Австрія, Нідерланди, Боснія і 
Герцеговина), або потребує для цього належного тлумачення законодавчої 
бази (ФРН).  

Зосереджено увагу на досвіді Федеративної Республіки Німеччина. 
ЄКПЛ та Основний Закон ФРН були створені майже одночасно. Тому не 
дивно, що вони перекликаються у великих масштабах. Однак є сфери, які 
мають певні розбіжності в інтерпретації німецької конституції та ЄКПЛ. 
Акцентовано увагу на пошуку відповіді на запитання, що саме відбувається у 
випадку наявності розбіжностей у цих актах. Доведено, що досвід Німеччини 
вкотре підтверджує той факт, що жодна держава не може уникнути юрисдикції 
ЄСПЛ чи відмовитися визнати його рішення, адже немає жодного іншого 
глобального чи регіонального аналогу, правова система якого досягла б такого 
самого рівня зрілості. 

Розділ 2 «Практика Європейського суду з прав людини як юридична 
основа діяльності публічної адміністрації в окремих сферах» складається з 
п’яти підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Практика Європейського суду з прав людини як 
юридична основа діяльності публічної адміністрації у сфері гарантування 
права на вільні вибори» детально проаналізовано порядок ведення 
інформаційної політики під час виборів, вимоги до діяльності ЗМІ. 
Досліджено таке явище, як політична реклама, яка посідає особливе місце в 
інформаційній політиці під час виборчих перегонів.  

У ході дослідження виявлено, що право на вільні вибори часто 
порушується ще на початкових етапах виборчого процесу під час складання та 
уточнення списків виборців. За результатом проведення порівняльного аналізу 
практики ЄСПЛ з практикою українських судів, зроблено висновок, що 
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найбільш уразливими категоріями в реалізації активного виборчого права є 
особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину та особи, що утримуються в 
установах виконання покарань (ув’язнені особи), особи з обмеженими 
можливостями, особи, що під час проведення голосування, перебувають за 
кордоном, а також після 2014 року такими особами є внутрішньо переміщені 
особи. 

Зосереджено увагу на періоді після виборів, вимогах до підрахунку 
голосів та оголошення результатів. Проаналізовано положення нового 
Виборчого кодексу на предмет відповідності практиці ЄСПЛ. За 
результатами дослідження запропоновано відповідні зміни до Виборчого 
кодексу України. 

У підрозділі 2.2 «Практика Європейського суду з прав людини як 
юридична основа діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження і 
забезпечення права на свободу зібрань та об’єднання» проаналізовано: 
категорії осіб, що охоплюються змістом статті 11 ЄКПЛ; можливі місця 
проведення мирних зібрань у розумінні статті 11 ЄКПЛ; що містить у собі 
поняття «об’єднання» у значенні статті 11 ЄКПЛ; позитивні обов’язки 
держави щодо реалізації громадянами права на свободу об’єднання; 
негативні обов’язки держави щодо реалізації громадянами права на 
свободу об’єднання та право на негативну свободу об’єднання. 

Акцентовано увагу на аналізі ключової для реалізації права на мирні 
зібрання категорії «мирність» у розумінні вимоги до учасників «збиратися 
мирно і без зброї». З’ясовано, що в умовах відсутності єдиного національного 
законодавства та фрагментарності законодавчого регулювання права на мирні 
зібрання, практика ЄСПЛ має особливе значення та повинна всебічно 
використовуватися суб’єктами публічної адміністрації в їх щоденній 
адміністративній практиці. 

Зазначено, що суб’єкти публічної адміністрації повинні 
дотримуватися постійного балансу, який полягає, з одного боку, в тому, 
щоб своїми діями гарантувати та забезпечувати громадянам їх право на 
об’єднання, а з іншого – не втручатися в здійснюване ними право та 
надавати свободу дій. Особливо важливим для суб’єктів публічної 
адміністрації є деталізація ЄСПЛ положення частини другої ст. 11 ЄКПЛ, 
що полягає у запровадженні законних обмежень на здійснення прав на 
об’єднання особами, які входять до складу збройних сил, поліції та інших 
адміністративних органів держави. 

У підрозділі 2.3 «Практика Європейського суду з прав людини як 
юридична основа діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 
права на доступ до інформації» з’ясовано, що ЄКПЛ не виділяє право на 
інформацію як основне, однак всебічно аналізує окремі його аспекти, 
визнаючи при цьому важливість та потребу дотримання таких прав, за 
реалізацію яких відповідає безпосередньо публічна адміністрація, маючи як 
позитивні, так і негативні зобов’язання. Вирішуючи питання чи може стаття 10 
ЄКПЛ бути інтерпретована як право доступу до інформації, що знаходиться у 
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розпорядженні державних органів, ЄСПЛ бере до уваги той факт, чи стала 
відмова у проханні заявника про надання інформації перешкодою в її праві на 
отримання і поширення інформації. Акцентовано, що згідно з практикою 
ЄСПЛ реалізацію права на публічну інформацію може бути обмежено, 
зважаючи на: мету запитувача (чи дійсно отримання інформації є необхідним, 
та з якою метою і де вона буде використовуватися), природу інформації, роль 
запитувача та наявність готової та зафіксованої інформації. Окрему увагу 
зосереджено на питанні доступу до інформації, яка містить відомості про 
публічну особу. 

Доведено, що масив практики ЄСПЛ є суттєвим доповненням до вимог 
для проведення трискладового тесту суб’єктами публічної адміністрації. У 
результаті запропоновано зміни до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». 

У підрозділі 2.4 «Практика Європейського суду з прав людини як 
юридична основа діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження і 
забезпечення екологічних прав» проаналізовано проблему відсутності у тексті 
ЄКПЛ та протоколів до неї уніфікованої статті, присвяченої екологічним 
правам. Акцентовано, що ЄСПЛ розглядає це право в рамках одразу декількох 
статей ЄКПЛ, до яких відносяться стаття 2, що передбачає право на життя, 
стаття 8 – право на повагу до приватного і сімейного життя, стаття 10 – 
свобода вираження поглядів, стаття 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ – право на 
власність. 

Проведено порівняльний аналіз практики ЄСПЛ зі справами Верховного 
Суду у спорах, що виникають у сфері захисту довкілля та екологічних прав. 
З’ясовано, що незважаючи на великий масив національного законодавства, 
порушення у сфері дотримання та реалізації екологічних прав відбуваються 
досить часто, що серед іншого пов’язано з необхідністю забезпечити 
оптимальне співвідношення між публічними інтересами громади і держави та 
приватними екологічними інтересами громадян. 

Обґрунтовано, що загальна зацікавленість у захисті навколишнього 
середовища може виправдати певні обмеження з боку державних органів на 
право особистості мирно володіти своїм майном. Доведено, що ефективне 
здійснення цього права не залежить тільки від обов’язку органів державної 
влади не втручатися у діяльність суб’єктів приватного права, але може 
вимагати від них прийняття позитивних заходів для захисту цього права, 
особливо у тих випадках, коли існує прямий зв’язок між заходами, які заявник 
може на законних підставах очікувати від влади, і ефективним використанням 
його майна. 

У підрозділі 2.5 «Практика Європейського суду з прав людини як 
юридична основа діяльності публічної адміністрації у сфері права на освіту» 
висвітлено такі проблемні аспекти реалізації права на освіту, як: доступність 
навчальних закладів, функціонування публічних та приватних навчальних 
закладів, автономність навчальних закладів, оплата за навчання, мова 
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навчання, зміст навчальних програм тощо. Окремо проаналізовано практику 
ЄСПЛ у сфері науки та викладацької діяльності. 

За результатами проведеного аналізу, зазначено, що право на освіту 
містить у собі право на: ефективну освіту, доступ до наявних навчальних 
закладів, можливість здобувати освіту державною мовою, отримувати 
офіційне визнання після завершення досліджень, змогу передати отриманні 
знання завдяки науковій діяльності. 

Констатовано, що реалізація описаних у попередніх підрозділах прав 
людини можлива лише завдяки багатолітній реформації з метою 
покращення правового виховання та правової свідомості, а також рівня 
освіти загалом. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання, що полягає у визначенні сутності, змісту та особливостей 
практики Європейського суду з прав людини як джерела адміністративного 
права. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, 
пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Європейський суд з прав людини є унікальним органом, наділеним 
специфічною правосуб’єктністю (тлумачення та деталізації положень 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, аналіз 
національного законодавства держав, вплив на інші інституції, організації та 
органи Європейського Союзу, а не тільки винесення індивідуального рішення 
у конкретній справі). Зважаючи на це, здійснюючи новелізацію національного 
законодавства та модернізацію механізмів захисту прав і свобод людини, 
кожна держава має ґрунтуватися на рішеннях ЄСПЛ. 

У контексті цього, запропоновано нові підходи до вдосконалення 
системи джерел адміністративного права, що об’єктивно зумовлено 
відсутністю єдиної позиції щодо їх ієрархічної побудови. Акцентовано на 
існуванні ієрархічної системи джерел адміністративного права та визнанні 
примату Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і 
практики Європейського суду з прав людини. Уточнено ієрархічний 
взаємозв’язок між міжнародними джерелами права та внутрішнім 
законодавством. Доведено, що частиною національного законодавства України 
потрібно вважати винятково ті чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

Авторська парадигма системи джерел адміністративного права 
корелюється з адміністративно-правовою традицією Федеративної Республіки 
Німеччина, що в умовах формальної невизначеності статусу Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, визнає її, а відповідно і 
практику Європейського суду з прав людини, дієвими практичними 
інструментами забезпечення прав і свобод людини. Доведено, що Німеччина 
пішла тим шляхом, коли вже з огляду на саму сутність та значення практики 
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ЄСПЛ, не зважаючи на відсутність прямої вказівки у законодавстві, 
застосування практики ЄСПЛ обґрунтовується виходячи з самого факту 
ратифікації ЄКПЛ та положень відповідного законодавства про згоду. Досвід 
Німеччини свідчить, що жодна держава не може уникнути юрисдикції ЄСПЛ 
чи відмовитися визнати його рішення, адже немає жодного іншого 
глобального чи регіонального аналогу, правова система якого досягла б такого 
самого рівня зрілості. 

Практика Європейського суду з прав людини має імперативний характер 
як для суддів, так і для системи суб’єктів публічної адміністрації. У зв’язку із 
цим, акцентовано на необхідності внесення змін до ч. 5 ст. 19 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» щодо чіткого сутнісного визначення поняття «адміністративна 
практика» та розширення кола суб’єктів публічної адміністрації, на яких 
розповсюджується дія цієї статті.  

Частину п’яту ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» запропоновано 
викласти у такій редакції: 

«Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, органи державної влади, які не 
мають статусу органу виконавчої влади, територіальні органи виконавчої 
влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 
самоврядування, суб’єкти публічного адміністрування з делегованими 
повноваженнями забезпечують систематичний контроль за додержанням у 
рамках відомчого підпорядкування адміністративної практики, що 
відповідає Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини. 

Адміністративною практикою є передбачені законодавством та 
використовувані суб’єктами публічної адміністрації процедури, у межах яких 
приймаються необхідні рішення або вчиняються відповідні дії.». 

Підкреслено, що джерелом права визнаються не тільки ті рішення 
Європейського суду з прав людини, однією зі сторін справи якого є Україна, а 
й інші рішення, що складають масив напрацювань діяльності ЄСПЛ. З огляду 
на це, доведено, що рішення Європейського суду з прав людини не можуть 
розглядатись як джерело права загалом. Юридичне значення для держав, що 
не є стороною у справі, мають викладені у мотивувальній частині рішення 
позиції, норми і принципи, які у майбутньому повинні застосовуватися як 
судами при вирішенні спорів, так і суб’єктами публічної адміністрації у межах 
реалізації публічно-владних повноважень. Саме у цій частині містяться 
зауваження суду з питань, які безпосередньо не входять у предмет судового 
рішення. Саме тому джерелом права є не рішення ЄСПЛ загалом, а відповідна 
практика Європейського суду з прав людини. 

Визнано нагальну необхідність удосконалення окремих процедурних 
аспектів проведення виборів у контексті закріплення такого проголошеного 
ЄСПЛ принципу: «У разі виникнення сумнівів щодо можливості певної 
категорії осіб чи окремого громадянина мати право голосу на виборах, таким 
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особам повинна бути надана змога голосувати, зважаючи на презумпцію 
включення у процес голосування». Запропоновано удосконалити відповідно до 
стандартів ЄСПЛ процедури складання та перевірки списків виборців, доступу 
громадян до виборчих дільниць, порядок висвітлення процесу виборів у ЗМІ, 
вимоги до підрахунку голосів. 

У процесі дослідження питання пасивного виборчого права, 
встановлено, що прийнятною є теза щодо вилучення закріпленого у ст. 122 
Виборчого кодексу України (обставини визнання голосування на виборчій 
дільниці недійсним) положення щодо наявності (хоча й мінімального) бар’єру 
можливих правопорушень під час встановлення результатів виборів. 
Акцентуючи на наявній залежності кандидатів на виборах від статі (під час 
формування виборчих списків організація партії повинна забезпечити 
присутність у кожній п’ятірці кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не 
менше двох кандидатів кожної статі), дотримуючись принципу рівності 
виборчого права, запропоновано скасування квот за гендерною ознакою, 
закріплених у ст. ст. 219 та 220 Виборчого кодексу України. 

За відсутності спеціального закону про мирні зібрання, саме практика 
Європейського суду з прав людини є визначальною при з’ясуванні 
правомірності рішень, дій або бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, 
уповноважених сприяти громадянам у реалізації права на мирні зібрання. 
Європейським судом з прав людини артикульовано окремі стрижневі дефініції, 
як своєрідні маркери обґрунтованості обмежень при реалізації права на мирні 
зібрання та правові імперативи запобігання правопорушенням, утвердження 
демократії та безумовного дотримання суб’єктивних прав і свобод приватних 
осіб. 

Деталізовано за окремими елементами категорію «мирність», що є 
обов’язковою умовою для реалізації права на свободу мирних зібрань. Згідно з 
аналізом практики Європейського суду з прав людини критеріями вказаної 
визначальної категорії визначено: необхідність відсутності в учасників 
зібрання зброї або її легальна наявність, однак відсутність мети її 
застосування; відсутність мети та бажання застосування насильницьких 
намірів в організаторів та учасників зібрання; характеристика закликів та 
лозунгів зібрання, зокрема державного чи політичного характеру; можливість 
прояву активних немирних дій контрдемонстрантів мирного зібрання або 
запланованої провокативної поведінки невдоволеної метою проведення 
мирного зібрання частини населення; особливості оцінки негативних дій 
окремих учасників масового зібрання. 

Доведено, що учасниками мирного зібрання можуть бути як фізичні, так 
і юридичні особи, визначено двох осіб як мінімальну кількість можливих 
учасників мирного зібрання. Встановлено, що місцем проведення зібрання 
може бути як територія під відкритим небом, так і закрите приміщення. 

Згідно з практикою ЄСПЛ, окрім передбачених статтею 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», право на інформацію може 
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бути обмежено державою, зважаючи на мету запитувача, природу інформації, 
роль запитувача та наявність готової і зафіксованої інформації. 

Запропоновано новелізувати вказану статтю 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», шляхом узгодження встановлених цим 
Законом критеріїв трискладового тесту щодо віднесення публічної інформації 
до категорії обмеженого доступу з практикою ЄСПЛ відповідно до статті 10 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Крім того, 
передбачити співставлення розпорядниками публічної інформації правової 
сутності конкретної інформації з метою, для якої вона отримується у значенні 
первинної процедури здійснення трискладового тесту. З метою реалізації 
вказаного висновку, доведено необхідність внесення змін до другої та п’ятої 
частин статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що 
полягають у встановленні необхідності зазначення серед вимог, що має 
містити запит на інформацію, мети подання запиту. У контексті цього, 
сформульовано оновлену редакцію ст. 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». 

На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини 
запропоновано запровадити нові механізми дотримання позитивного обов’язку 
держави щодо контролю за підприємствами, установами та організаціями, 
зважаючи на місце їх розташування, віддаленість від населених пунктів, 
потенційний рівень шуму, викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, 
водойми та ґрунт. Акцентовано на необхідності забезпечення 
безперешкодного доступу до інформації про серйозні ризики для довкілля та 
людей, створення умов для участі громадськості у розробленні та прийнятті 
управлінських рішень, забезпечення безперешкодного доступу приватних осіб 
до суду, а також надання допомоги постраждалим особам. Доведено, що 
існування розвиненої нормативно-правової бази у сфері захисту 
навколишнього природного середовища та екологічних прав не є достатньою 
гарантією виконання обов’язків держави. Комплексний аналіз практики 
ЄСПЛ, зокрема у справах проти України, дає підстави виокремити такі три 
стрижневі проблеми: несистематизованість/невпорядкованість і еклектичність 
природоохоронного законодавства; безвідповідальність уповноважених 
суб’єктів публічної адміністрації; незбалансованість публічних і приватних 
інтересів. 

Наголошено на безальтернативності визначення прав людини як 
базового імперативу-підґрунтя реформування вітчизняної системи освіти. 
Визнано, що окремі положення оновленого освітнього законодавства мають 
контроверсійний характер (щодо вибору навчального закладу, оплати 
навчання, мови навчання національних меншин тощо). Проаналізовано 
доцільність запровадження інституту освітнього омбудсмана як потужного 
знаряддя гарантування права на освіту. Зосереджено увагу на особливостях 
законодавчого регулювання діяльності наукових працівників та проблемі 
дотримання вимог академічної доброчесності. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Солодова К. Ю. Практика Європейського суду з прав людини у 

системі джерел адміністративного права. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

З’ясовано місце Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а відповідно і практики Європейського суду з прав 
людини, як її невід’ємної частини, в ієрархії джерел адміністративного права. 
Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення нормативної бази в частині 
визначення кола осіб та адміністративної практики суб’єктів публічної 
адміністрації щодо застосування ними практики Європейського суду з прав 
людини. 
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Досліджено практику Європейського суду з прав людини як юридичну 
основу діяльності публічної адміністрації в окремих сферах: право на вільні 
вибори, право на свободу зібрань та об’єднання, право на доступ до 
інформації, екологічні права, право на освіту. З’ясовано особливості 
забезпечення реалізації вказаних прав суб’єктами публічної адміністрації та 
національними судами. Проаналізовано шляхи вдосконалення як самого 
доступу суб’єктів публічної адміністрації до рішень Європейського суду з 
прав людини, так і покращення їх адміністративної практики шляхом 
безпосереднього застосування практики Європейського суду з прав людини.  

Ключові слова: рішення, практика, джерело, ієрархія джерел, Конвенція 
про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав 
людини, суб’єкти публічної адміністрації, адміністративна практика. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Солодова К. Ю. Практика Европейского суда по правам человека в 
системе источников административного права. – Квалификационный 
научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Выяснено место Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, а соответственно и практики Европейского суда по правам 
человека, как ее неотъемлемой части, в иерархии источников 
административного права. Осуществлены рекомендации по 
совершенствованию нормативной базы в части круга субъектов и 
административной практики субъектов публичной администрации по 
применению ими практики Европейского суда по правам человека с целью 
обеспечения реализации гарантированных прав человека. 

Исследовано практику Европейского суда по правам человека как 
юридическую основу деятельности публичной администрации в отдельных 
сферах: право на свободные выборы, право на свободу собраний и 
объединений, право на доступ к информации, экологические права, право на 
образование. Выяснены особенности обеспечения реализации указанных прав 
субъектами публичной администрации и национальными судами. 
Проанализированы пути совершенствования как самого доступа субъектов 
публичной администрации с решениями Европейского суда по правам 
человека, так и улучшения их административной практики за счет 
непосредственного применения практики Европейского суда по правам 
человека. 

Ключевые слова: решения, практика, источник, иерархия источников, 
Конвенция по правам человека, Европейский суд по правам человека, 
субъекты публичной администрации, административная практика. 
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SUMMARY 
 

Solodova K. Yu. The case-law of European Court for Human Rights as a 
source of administrative law. – Qualified scientific work as a manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – administrative 
law and procedure; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 
2020. 

The current state and prospects of transformation of the system of 
administrative law sources from theoretical and legal positions are characterized. 
The essence and significance of the case-law of the European Court of Human 
Rights as sources of administrative law are considered. The experience of other 
countries is studied separately, namely the peculiarities of the European Court of 
Human Rights case-law in the system of sources of administrative law of the 
member states of the Council of Europe on a specific example of the Federal 
Republic of Germany. 

A hierarchical system of administrative law sources is described in detail, 
dividing it into formal and informal sources. The place of the European Convention 
of Human Rights and, accordingly, the European Court of Human Rights case-law 
as an integral part, has been clarified. According to the author’s position, the 
Convention of Human Rights and the case-law of the European Court of Human 
Rights have been proposed to top the hierarchical structure. It is emphasized that not 
only those decisions of the European Court of Human Rights, where one of the 
parties to the case is Ukraine, but also the other decisions that make up the array of 
activities of the Court, are recognized as a source of law. It is proved that not whole 
decision is subject to use as a source of law, but only some of its provisions (if such 
a decision is made with respect to another state). 

Given the understanding of the legal nature and role of the European Court of 
Human Rights as a source of law, recommendations were made to improve the legal 
framework and administrative practice of public administration entities in their 
application of the case law of the European Court of Human Rights in order to 
ensure the realization of guaranteed human rights. It is suggested to clarify the range 
of public administration and other subjects for whom the case law of the European 
Court of Human Rights is a source of law. The author’s understanding of the 
category «administrative practice» is formulated. 

The case-law of the European Court of Human Rights as a legal basis for 
public administration activities in specific areas is examined. Numerous 
decisions of the European Court of Human Rights have been processed in the 
following areas: the right to free elections, the right to freedom of assembly and 
association, the right to access to information, environmental rights, the right to 
education. The peculiarities of ensuring the exercise of these rights by public 
administration entities and national courts have been clarified. The ways of 
improving the access of the public administration entities to the decisions of the 
European Court of Human Rights and the improvement of their administrative 



20 

practice by directly applying the case-law of the European Court of Human 
Rights are analyzed. 

A comparative analysis of the case-law of the European Court of Human 
Rights with cases of national courts in disputes arising in the field of protection of 
these rights is conducted. Taking into account the numerous judgments of the 
European Court of Human Rights analyzed, proposals have been made to amend the 
following legal acts: The Electoral Code of Ukraine and The Law of Ukraine «On 
Access to Public Information». Attention is drawn to certain controversial 
provisions of the updated educational legislation. The above stated positions of the 
European Court of Human Rights on the exercise of the right to peaceful assembly, 
which, in the absence of a specialized law in Ukraine, are the only sources and 
recommendations for action. 

Key words: decision, case-law, source, hierarchy of sources, European 
Convention of Human Rights, European Court of Human Rights, subjects of public 
administration, administrative practice. 
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