
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

КОСТЕНКО ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

 

 

УДК [342.95:342.7] (477) 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЄ У РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ 

 

 

 

 

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх 

справ Міністерства внутрішніх справ України. 

 

 

 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент 

Юшкевич Олена Геннадіївна, 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ, 

доцент кафедри загальноправових дисциплін. 

 

 

Офіційні опоненти:  доктор юридичних наук, професор 

Мосьондз Сергій Олександрович, 

Університет сучасних знань, 

проректор з навчальної та наукової роботи; 

 

 доктор юридичних наук 

Вільгушинський Михайло Йосипович, 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, 

суддя. 

 

 

 

Захист дисертації відбудеться 29 лютого 2016 року о 10 годині на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 

 

Автореферат розіслано 28 січня 2016 р. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради          Л. М. Чуприна 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Питання діяльності судової влади в Україні 

становить великий суспільний інтерес, тим більше що наразі судова 

система перебуває в процесі реформування і наближення до європейських 

стандартів. Нині, в контексті європейської інтеграції України та її 

становлення як розвиненої правової держави, особливого значення 

набувають заходи, спрямовані на створення умов щодо відкритості та 

прозорості в діяльності судів загальної юрисдикції. В умовах сьогодення 

суди загальної юрисдикції не тільки повинні вийти з інформаційної 

«ізоляції», але й активно формувати власну інформаційну політику, брати 

на себе ініціативу у взаємодії із суспільством. Цього можна досягти 

шляхом інформування населення через ЗМІ, офіційні веб-сайти, 

інформаційні стенди про поточні справи, заплановані заходи та прийняті 

рішення тощо. 

Ухвалений у 2011 р. Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» містить реальні механізми, що здатні зробити діяльність 

публічної адміністрації, зокрема судів загальної юрисдикції, прозорішою. 

Даний Закон розроблений з метою усунення колізій, прогалин у сфері 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації 

та створення ефективного механізму гарантування максимального доступу 

до публічної інформації, в тому числі, що перебуває у розпорядженні судів 

загальної юрисдикції. Для цього в Законі детально визначені способи 

доступу до інформації, які сприяють найбільшій поінформованості 

громадськості та максимальній відкритості інформації; звужено 

можливості обмеження на вільний розсуд публічної адміністрації, зокрема 

працівників судів загальної юрисдикції, доступу до публічної інформації  

тощо. 

Проте, як показала практика застосування Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», ухвалення цього Закону саме по собі не 

робить діяльність судів загальної юрисдикції більш прозорою, адже будь-

яка влада завжди чинитиме опір при спробах громадськості та журналістів 

отримати інформацію, яка приховується від суспільства з тих або інших 

причин. На жаль, такі дії, а іноді бездіяльність щодо забезпечення доступу 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, не дають змоги 

громадянам повною мірою реалізувати своє право на доступ до 

інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні судів загальної 

юрисдикції. При цьому в теоретичних джерелах особливості реалізації 

означеного права в контексті діяльності працівників апаратів судів загальної 

юрисдикції вивчені ще недостатньо, що обумовлює новизну та актуальність 

даного дослідження. 

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

Дослідження відповідає Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженій Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, 
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п. 3 розд. «Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини 

і громадянина», пп. 3, 4 розд. «Проблеми формування національної правової 

системи України», пп. 1, 6 розд. «Правове забезпечення інформаційної 

сфери України» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2011−2015 роки, затверджених 24 вересня 2010 р. загальними зборами 

Національної академії правових наук України. Крім того, тема дисертації 

сформульована в межах п. 2 Пріоритетних напрямків наукових досліджень 

Харківського національного університету внутрішніх справ на 

2015−2020 рр. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

основі аналізу чинного законодавства України, відповідних підзаконних 

нормативно-правових актів, зарубіжного (європейського) законодавства, 

критичного опрацювання вітчизняних і зарубіжних сучасних наукових 

теорій, судової практики розкрити сутність, основні ознаки та зміст 

механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, а 

також розробити пропозиції щодо удосконалення відповідних нормативних 

актів у цій сфері. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких задач: 

– розкрити правову природу права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду; 

– визначити поняття та зміст права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– виділити види інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– визначити поняття, особливості та структуру механізму 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду; 

– охарактеризувати нормативний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду; 

– з’ясувати зміст інституційного елемента механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду; 

– розкрити процедурний елемент механізму забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду; 

– вивчити юридичні гарантії забезпечення реалізації права громадян 

на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– сформулювати пропозиції до чинних нормативно-правових актів з 

питань обігу публічної інформації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у 

сфері забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної 

інформації. 
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Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування 

зумовлено системним підходом, що дає можливість вивчати проблеми в 

єдності їх соціального змісту та юридичної форми. За допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат, з’ясовано сутність 

термінів «право на доступ до інформації», «структура адміністративно-

правових відносин», «механізм забезпечення реалізації прав людини і 

громадянина» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Історико-правовий метод дозволив 

дослідити історичні аспекти становлення права на доступ до інформації та 

довести його публічно-правову природу (підрозділ 1.1). Системний метод 

застосовано під час розгляду нормативного елемента механізму 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду (підрозділ 2.2). Аналіз і синтез 

використано в процесі характеристики адміністративно-правових 

відносин, що виникають у сфері доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду (підрозділ 1.1). За допомогою методу групування та 

структурно-логічного методу з’ясовано коло суб’єктів правовідносин, що 

виникають у сфері доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду (підрозділ 2.3). Метод документального аналізу було застосовано як 

для аналізу судової практики, що склалася у даній сфері (підрозділи 2.3–

2.5), так і для виявлення прогалин у чинних нормативних актах, що 

регулюють реалізацію права громадян доступ до інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, 

міжнародні документи, законодавчі акти України, постанови Верховної 

Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду 

України, рішення судів загальної юрисдикції, спрямовані на регулювання 

відносин у сфері доступу до публічної інформації, а також відповідне 

законодавство та судова практика зарубіжних держав. 

Під час проведення дослідження була використана також актуальна 

політико-правова публіцистика, присвячена даній проблематиці. 

Емпіричну основу дисертаційного дослідження становлять 

статистичні матеріали та узагальнення судової практики адміністративних 

судів та Вищого адміністративного суду України у спорах, пов’язаних з 

реалізацією права громадян доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці в 

галузі загальної теорії права та держави, конституційного права, теорії 

управління, адміністративного права, підготовлені, зокрема, 

В. Б. Авер’яновим, С. С. Алексєєвим, Д. М. Бахрахом, Ю. П. Битяком, 
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Л. Р. Білою-Тіуновою, В. В. Гордєєвим, Л. В. Ковалем, В. К. Колпаковим, 

В. В. Копєйчиковим, Є. В. Курінним, В.В. Лазаревим, Р. С. Мельником, 

О. Ф. Скакун, В. В. Шубою та ін.; у сфері доступу до публічної інформації – 

Є. А. Алексєєвим, Т. М. Жиравецьким, О. П. Нестеренком, С. В. Петровим, 

О. Севериним; щодо природи інформаційного права – І. Л. Бачило, 

В. Д. Гавловським, М. В. Гуцалюком, О. П. Дзьобаньом, Р. А. Калюжним, 

В. А. Ковальським, А. І. Марущаком, Т. О. Пікулєм, О. М. Селезньовим, 

В. С. Цимбалюком; у сфері адміністративно-правового забезпечення 

діяльності місцевих загальних судів України – М. Й. Вільгушинським, 

М. П. Запорожцем, Р. О. Кирилюком, В. Ю. Мащуком, Л. М. Москвичем, 

М. Є. Ніколайчуком, С. Ю. Обрусною, А. О. Селівановим, А. А. Стрижаком. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням, де з використанням 

необхідних методів пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної юридичної 

науки, урахуванням європейського досвіду окреслено теоретичні та 

практичні проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду. За результатами дослідження обґрунтовано нові концептуальні 

теоретичні та прикладні положення й висновки: 

уперше: 

– доведено, що забезпечення судом реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є судовою 

послугою, під якою необхідно розуміти результат здійснення владних 

повноважень судом (головою суду, керівником та працівниками апарату 

суду) за заявою громадян, спрямований на набуття, зміну чи припинення 

прав та обов’язків громадян відповідно до закону; 

– виділено та сформульовано перелік процесуальної та 

позапроцесуальної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, до 

якого, відповідно, належать: у першому випадку – матеріали справи, 

інформація про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан 

розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату тощо; у 

другому – інформація про організаційну структуру суду, про керівництво 

суду, про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, 

адресу офіційного веб-порталу та електронної пошти суду тощо; 

– надано визначення механізму забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, під 

яким слід розуміти сукупність заходів та засобів, за допомогою яких 

створюються умови для реального втілення громадянами закріпленого у 

правових нормах суб’єктивного права на одержання інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду; 

– аргументовано, що механізм забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

складається з трьох складових елементів: нормативного, інституційного та 

процедурного; 
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– сформульовано пропозиції щодо внесення змін до ст. 212–3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

удосконалено: 

– перелік юридичних гарантій права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, зокрема гарантії реалізації 

(обов’язок відповідальних працівників апарату суду за обіг публічної 

інформації надавати та оприлюднювати інформацію, що перебуває у 

розпорядженні суду), гарантії охорони (притягнення відповідальних 

працівників апарату суду за обіг публічної інформації до юридичної 

відповідальності), захисту (оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

відповідальних працівників апарату суду за обіг публічної інформації до 

керівника апарату суду, вищого органу або адміністративного суду) та 

гарантії контролю (здійснення парламентського, громадського та 

державного контролю, що дозволяє спостерігати за діяльністю 

відповідальних працівників апарату суду за обіг публічної інформації з 

метою виявлення протиправних рішень, дій чи бездіяльності); 

– підходи до меж застосування Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», зокрема обґрунтовано думку про те, що цей Закон 

визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ лише 

до позапроцесуальної інформації, яка перебуває у розпорядженні суду; 

дістали подальшого розвитку: 

– розгляд суду загальної юрисдикції як суб’єкта адміністративного 

права, що виступає розпорядником публічної інформації, яка є готовим, 

зафіксованим продуктом, отриманим або створеним судом у процесі 

виконання своїх обов’язків, у межах Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»; 

– особливості правовідносин між судом та громадянами щодо 

доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, що 

розглянуті крізь призму теорії адміністративно-правових відносин. 

Зокрема, зазначені правовідносини формуються в особливій сфері 

суспільного життя – публічному управлінні; запитувачі інформації мають 

право вимагати від суду такої поведінки, яка передбачена 

адміністративно-правовими нормами; виникають виключно за 

ініціативою запитувачів; реалізуються на засадах рівності, тобто суд та 

запитувач інформації зобов’язані виконувати вимоги адміністративно-

правової норми; у разі порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації суд як розпорядник публічної інформації несе адміністративну 

відповідальність перед державою; 

– твердження, що право громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, є одним із підвидів суб’єктивних 

публічних прав приватних осіб, яке закріплено в нормах адміністративно-

інформаційного права; 

– аналіз причин виникнення суперечок між працівниками апарату 

суду та громадянами щодо одержання позапроцесуальної інформації, що 
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перебуває у розпорядженні суду. Зокрема, акцентовано увагу на відсутності 

чіткого розуміння працівниками апарату суду норм законів України «Про 

доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень» та 

процесуальних законів щодо порядку доступу до позапроцесуальної та 

процесуальної інформації; 

– класифікація позапроцесуальної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, за певними критеріями – напрямами діяльності суду 

(інформація про організаційну структуру суду, діяльність суду), способом 

забезпечення доступу (інформація, що систематично, оперативно 

оприлюднюється судом або надається за запитами на інформацію) та 

порядком доступу (конфіденційна інформація, службова інформація). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

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

бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – під час подальшого розроблення 

проблем адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян 

на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– правотворчості – в ході вдосконалення правового регулювання 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– правозастосовній діяльності – для покращення розуміння 

працівниками апаратів судів загальної юрисдикції різниці між 

процесуальною та позапроцесуальною інформацією, що перебуває у 

розпорядженні суду, та застосовування відповідних нормативно-правових 

актів при наданні відповідей громадянами на їх заяви та запити на 

інформацію; 

– навчальному процесі – в межах підготовки навчальних матеріалів з 

дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративно-

процесуальне право», «Судове адміністрування» (акт впровадження 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 

27.04.2015 р.). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми 

в цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки були 

оприлюднені дисертантом на двох міжнародних і регіональних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Методологія публічного та приватного 

права: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 1–2 листопада 

2013 р.); «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 

законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 6–7 

червня 2014 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 

п’яти наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані фаховими з 

юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому 

виданні, а також у двох тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 292 найменування і займає 31-ну сторінку. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, розкрито мету і задачі, 

об’єкт і предмет, методи дослідження, окреслено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо 

апробації результатів дослідження та публікацій. 

Розділ 1 «Загальна характеристика права на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду» складається з трьох 

підрозділів, у яких з’ясовано правову природу права на доступ до 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, визначено 

поняття та сутність права на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, розглянуто поняття та види інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду. 

У підрозділі 1.1 «Правова природа права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду» здійснено аналіз 

нормативно-правових актів, що регулюють порядок забезпечення права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, за 

результатами якого зроблено висновок, що право на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, регулюється 

нормативно-правовими актами, які становлять джерельну базу як 

адміністративного, так і інформаційного права. Зроблено спробу провести 

розмежування «зони відповідальності» між названими галузями права у 

сфері нормативного регулювання відносин, які складаються з приводу 

доступу до інформації. 

З використанням підходів європейської правової науки до питання 

диференціації галузей права, а також напрацювань українських учених 

запропоновано виділення у межах системи права України нового галузевого 

утворення – адміністративно-інформаційного права як складового елемента 

Особливого адміністративного права. Наголошено, що завданням 

адміністративно-інформаційного права, поміж іншим, є регулювання 

адміністративно-інформаційних відносин між громадянами та судом щодо 

доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні 

останнього. Зроблено висновок, що адміністративно-інформаційне право 

закладає юридичну основу адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

З метою конкретизації правової природи права громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, в роботі розглянуто 
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особливості та зміст адміністративно-інформаційних відносин, які 

виникають між громадянами та судом щодо доступу до названої інформації, 

зокрема охарактеризовано такі їх елементи, як: суб’єкти, об’єкт, зміст та 

юридичні факти. 

Підрозділ 1.2 «Поняття та зміст права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду» розпочато зі з’ясування 

співвідношення понять «право на інформацію» та «право на доступ до 

інформації». За результатами проведеної роботи встановлено, що право на 

доступ до інформації є складовою права на інформацію. 

На підставі аналізу чинних нормативних актів зроблено низку 

висновків, зокрема про відсутність на офіційному рівні визначення категорії 

«право на доступ до публічної інформації» та неузгодженість 

термінологічного апарату, який використовується законодавцем у даній 

сфері. 

Право громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, проаналізовано через призму теорії суб’єктивного 

права, а також охарактеризовано його структурні елементи (право на власні 

дії, право на чужі дії, право на дії держави). За результатами проведеного 

дослідження зроблено висновок, що назване право являє собою різновид 

суб’єктивних публічних прав, які реалізуються через суспільні відносини у 

сфері публічного управління, що виникають за участю суду, для 

задоволення публічних та приватних інтересів. Сформульовано авторське 

визначення права на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду, як суб’єктивного публічного права. 

На завершення підрозділу з’ясовано зміст права громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, до складових якого 

віднесено кореспондуючі права громадян, обов’язки та заборони, що 

покладаються на суд, у сфері доступу до публічної інформації. 

Підрозділ 1.3 «Поняття та види інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду» розпочато із визначення поняття «публічна 

інформація, що перебуває у розпорядженні суду» та виділення 

характерних ознак такої інформації. Розглянуто також перелік видів 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, та не належить до 

публічної. Обґрунтовано факт неможливості поширення дії Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» на сферу доступу 

приватних осіб до інформації, яка формується під час відправлення судами 

правосуддя. 

Запропоновано всю інформацію, що перебуває у розпорядженні 

суду, поділяти на процесуальну та позапроцесуальну, а також доведено, 

що обіг названих видів інформації регулюється різними нормативно-

правовими актами: щодо процесуальної – діюче процесуальне 

законодавство (наприклад, Кодекс адміністративного судочинства 

України); щодо позапроцесуальної – Закон України «Про доступ до 

публічної інформації». 
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Позапроцесуальну інформацію, що перебуває у розпорядженні 

суду, класифіковано за певними критеріями – напрямами діяльності суду 

(інформація про організаційну структуру суду, діяльність суду), способом 

забезпечення доступу (інформація, що систематично, оперативно 

оприлюднюється судом або надається за запитами на інформацію) та 

порядком доступу (конфіденційна інформація, службова інформація). 

Окрему увагу приділено характеристиці інформації з обмеженим 

доступом, що формується у процесі діяльності суду. 

Розділ 2 «Правове та організаційне забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду» 

складається з п’яти підрозділів, присвячених визначенню поняття та 

розгляду структури механізму забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, характеристиці 

складових елементів цього механізму та юридичних гарантій забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Підрозділ 2.1 «Поняття та структура механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду» присвячено визначенню поняття та складових 

механізму забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду. 

На початку підрозділу вивчено питання про коректність 

використання у юриспруденції терміна «механізм». Наголошено, що термін 

«механізм» асоціюється з технічним обладнанням та/або процесом його 

функціонування, що, однак, не виключає можливість його застосування в 

поєднанні з юридичними конструкціями. Акцентовано увагу на тому, що 

саме за допомогою цієї категорії можна охопити увесь процес використання 

особою належних їй прав у динаміці. 

За результатами вивчення співвідношення двох правих категорій: 

«реалізація прав особи» та «забезпечення реалізації прав особи» 

встановлено, що реалізація особою наданих їй прав полягає в 

безпосередній участі останньої в цьому процесі. Натомість, 

забезпечення реалізації прав особи передбачає активну поведінку вже не 

особи, а уповноважених органів, покликаних створювати усі необхідні 

умови для ефективного використання особою наданих їй можливостей. 

Відповідно, обов’язковим та невід’ємним елементом механізму 

забезпечення реалізації прав особи названо органи публічної 

адміністрації, покликані своєю діяльністю створювати для цього 

необхідні умови та передумови. 

Сформульовано авторське визначення механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Критичному аналізу піддано існуючі в науковій літературі підходи 

щодо структурних елементів механізму забезпечення реалізації прав 
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людини і громадянина та запропоновано виділити наступні складові 

елементи механізму забезпечення реалізації права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду: нормативний, 

інституційний та процедурний. 

У підрозділі 2.2 «Нормативний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду» крізь призму матеріальних та процедурних 

адміністративно-правових норм проаналізовано чинне законодавство у 

сфері доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Виходячи з аналізу нормативно-правових актів у сфері доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, та враховуючи їх 

комплексний характер, зроблено висновок, що правовідносини щодо 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, регулюються, переважно, нормами 

адміністративного права. 

Наголошено, що саме адміністративно-правові норми закріплюють і 

упорядковують позапроцесуальні відносини судів загальної юрисдикції, 

під якими слід розуміти як внутрішньоорганізаційні відносини, що 

виникають під час вирішення питань фінансового, матеріально-технічного, 

кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, так і 

зовнішні, що виникають між судом як розпорядником інформації та 

громадянами. 

За правовим (функціональним) призначенням адміністративно-

правові норми, що регулюють відносини між судом як розпорядником 

публічної інформації та громадянином, поділено на матеріальні та 

процедурні. У зв’язку із цим з’ясовано зміст категорій «матеріальна норма» 

та «процедурна норма», детально проаналізовано відповідні матеріальні та 

процедурні норми у сфері доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Підрозділ 2.3 «Інституційний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду» присвячено з’ясуванню поняття та особливостей 

діяльності апарату суду як розпорядника інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Вивчено зміст категорії «апарат суду»; встановлено коло 

повноважень, покладених на апарати судів, зокрема у сферах 

організаційного, документального, інформаційно-технічного, фінансового, 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення та надано їх 

характеристику. 

На підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів 

визначено відповідальних осіб (підрозділи) в межах апарату суду (на 

прикладах Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого 

адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, 
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апеляційних та місцевих судів в Україні), а також їх повноваження щодо 

забезпечення доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Окрему увагу акцентовано на тому, що надання громадянину 

інформації за запитом на інформацію є не окремою дією лише 

перерахованих відповідальних працівників апарату суду, але й включає у 

себе низку інших допоміжних заходів, які реалізуються працівниками 

канцелярії суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих загальних 

судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та 

Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

та їх внутрішньоорганізаційних документів. 

На прикладі Дзержинського районного суду м. Харкова розглянуто 

порядок організації доступу до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні Дзержинського районного суду м. Харкова. 

На завершення підрозділу запропоновано низку практичних 

рекомендацій, спрямованих на покращення роботи апаратів судів у сфері 

застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Підрозділ 2.4 «Процедурний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду» розпочато із розмежування понять «порядок» та 

«процедура», за результатами якого наголошено, що під процедурою у 

загальному значенні слід розуміти встановлений порядок виконання певної 

діяльності у різних сферах життєдіяльності суспільства. 

Підкреслено, що найбільшого поширення поняття «процедура» 

набуло в юриспруденції. Показано, що поняття «процедура» 

досліджувалося як на загальнотеоретичному рівні, так і на галузевому. 

Наведено відповідні точки зору вчених. 

Основну увагу зосереджено на визначенні поняття «адміністративна 

процедура» та розумінні поняття «адміністративний акт» у межах теорії 

адміністративного права України та Німеччини. Зокрема, адміністративний 

акт визначено як індивідуальні рішення, які приймаються за результатами 

розгляду адміністративних справ, та як заходи публічної адміністрації, які 

мають безпосередню зовнішню правову дію, у сфері публічного права. 

Зроблено висновок, що забезпечення доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, здійснюється апаратом суду в межах 

адміністративних процедур, результатом яких є акт-дія, що проявляється, 

наприклад, у проставленні реєстраційного індексу працівником канцелярії 

суду та внесенні його до відповідної бази даних, та акт-рішення щодо 

надання відповіді на запит на інформацію, що перебуває у розпорядженні 

суду. 

Усі адміністративні процедури, в межах яких відбувається 

забезпечення доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

поділено та охарактеризовано з урахуванням пасивного та активного 

доступу до публічної інформації. При цьому до пасивного доступу до 
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публічної інформації віднесено систематичне та оперативне оприлюднення 

апаратом суду інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах у мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, а 

до активного – надання інформації, що перебуває у розпорядженні суду, за 

запитами на інформацію. 

У підрозділі 2.5 «Юридичні гарантії забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду» 

основну увагу зосереджено на засобах реалізації, охорони, захисту права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, від 

можливих протиправних посягань з боку працівників апарату суду та 

контролю за забезпеченням працівниками апарату суду доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Зазначено, що під гарантіями забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

розуміється нормативна база, яка регламентує порядок обігу публічної 

інформації у судах, суб’єктів, відповідальних за цей напрямок діяльності, 

та адміністративні процедури, які були розглянуті у попередніх 

підрозділах. 

Детально охарактеризовано ознаки та склад адміністративних 

правопорушень, які посягають на встановлений законодавством порядок 

доступу до публічної інформації, яка перебуває у розпорядженні суду, а 

також сформульовано пропозиції до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Виділено та проаналізовано адміністративний (оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності працівників апарату суду до керівника апарату суду, 

вищого органу) та судовий (оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

працівників апарату суду до адміністративного суду) способи захисту 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду. 

На завершення підрозділу окрему увагу приділено дослідженню 

гарантій контролю за дотриманням права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. Розглянуто проблеми 

здійснення парламентського контролю за дотриманням права людини на 

доступ до інформації, що здійснюється Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради 

України, народними депутатами України, а також особливості державного 

контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до 

інформації, що здійснюється відповідно до закону. Зроблено висновок, що 

громадські слухання та громадська експертиза як гарантії забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, на жаль, сьогодні не використовуються, оскільки їх 

дія обмежена лише сферою функціонування органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, виконаній на основі аналізу чинного законодавства 

України та практики його застосування, теоретичного осмислення низки 

наукових праць у різних галузях знань, запропоновано нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у розробленні цілісної концепції 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Встановлено, що право громадян на доступ до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, має публічно-правову 

природу, оскільки регулюється нормативно-правовими актами як 

адміністративного, так і інформаційного права. При цьому, враховуючи 

теорію поділу права на приватне й публічне та європейський підхід до 

диференціації галузей права, адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, досліджено в межах адміністративно-

інформаційного права як складового елемента Особливого 

адміністративного права, яке містить норми, що регулюють 

адміністративно-інформаційні відносини між судом як розпорядником 

публічної інформації та громадянином у сфері забезпечення доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Сформульовано авторське визначення поняття права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, крізь призму 

теорії суб’єктивних публічних прав, а саме як можливість громадян 

одержувати відображену та задокументовану будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі 

виконання судом своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, 

у межах публічно-правових відносин. 

Обґрунтовано, що зміст права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, – це закріплені у правових нормах 

кореспондуючі суб’єктивні права громадян і юридичні обов’язки суду як 

розпорядника публічної інформації та відповідні заборони у сфері доступу 

до публічної інформації. При цьому суб’єктивне право громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, складається із права на 

здійснення певних дій (право на власні дії); права вимоги від зобов’язаної 

особи здійснити певні дії (право на чужі дії); права звертатися за захистом 

порушеного права (право на дії держави). 

Наголошено, що суди загальної юрисдикції поряд із відправленням 

правосуддя, що становить зміст процесуальної діяльності суду, здійснюють 

позапроцесуальну діяльність, яка полягає в організації роботи суду як 

органу судової влади та фінансового, матеріального і методичного 

забезпечення справедливого та об’єктивного правосуддя. 
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Констатовано, що залежно від виду діяльності судів загальної 

юрисдикції необхідно відрізняти процесуальну та позапроцесуальну 

інформацію, що перебуває у розпорядженні суду. Зокрема, надано 

визначення процесуальної та позапроцесуальної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, під якими у першому випадку розуміється відображена 

та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена під час розгляду та вирішення 

судом юридичних справ у особливій, встановленій законом процесуальній 

формі, у другому – відображена та задокументована будь-якими засобами та 

на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання апаратом суду своїх обов’язків, передбачених законодавством. 

Зроблено висновок, що механізм забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є 

сукупністю заходів та засобів, за допомогою яких створюються умови для 

реального втілення громадянами закріпленого у правових нормах 

суб’єктивного права на одержання інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Аргументовано, що до складових елементів механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, належать: 1) нормативний, що передбачає існування 

чинного законодавства у сфері на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, в межах якого відбуваються правовідносини між судом 

як розпорядником інформації та громадянами з приводу отримання публічної 

інформації; 2) інституційний, що представлений судом як розпорядником 

інформації, що перебуває у його розпорядженні; 3) процедурний, що 

складається з адміністративних процедур, у межах яких суд забезпечує 

реалізацію права громадян на доступ до інформації, що перебуває у його 

розпорядженні. 

Встановлено, що зміст нормативного елемента механізму 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, становлять матеріальні та процедурні 

правові норми, які регулюють правовідносини між громадянином та судом 

загальної юрисдикції щодо доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні останнього. 

Доведено, що інституційним елементом механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, є апарат суду загальної юрисдикції, який і є 

безпосереднім розпорядником відповідної публічної інформації у контексті 

ч. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки 

саме на ньому лежить основний тягар відповідальності за формування та 

забезпечення прозорого, з інформаційної точки зору, судового середовища, 

а на не на суддівському корпусі. 

Аргументовано, що процедурний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 
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розпорядженні суду, передбачає встановлену чинним законодавством 

адміністративну процедуру, результатом якої є адміністративний акт 

апарату суду у формі дії або рішення. 

Визначено наступні юридичні гарантії забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду: реалізація, охорона, захист та контроль. При цьому під гарантіями 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду, розуміються юридичні засоби забезпечення повного, 

неухильного і безперешкодного здійснення громадянином свого права на 

доступ до публічної інформації у спосіб та формі, що закріплені 

національним законодавством держави й актами міжнародного права; під 

гарантіями охорони права на доступ до публічної інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду, – юридичні засоби, що застосовуються для 

запобігання можливим протиправним посяганням з боку працівників 

апарату суду у сфері доступу до публічної інформації; під гарантіями 

захисту права на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, – юридичні засоби, що дозволяють громадянину 

оскаржити протиправне рішення, дію чи бездіяльність працівників апарату 

суду, що порушують його право на доступ до публічної інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду; під гарантіями контролю за дотриманням 

працівниками апарату суду права на доступ до публічної інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, – юридичні засоби, що дозволяють 

спостерігати за діяльністю працівників апарату суду з метою виявлення 

протиправних рішень, дій чи бездіяльності. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Костенко І. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду. – 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, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено дослідженню питань адміністративно-

правового забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду. Обґрунтовано, що Закон України «Про 

доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та 

забезпечення права кожного на доступ лише до позапроцесуальної 

інформації, яка перебуває у розпорядженні суду. 

Розкрито правову природу права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. Визначено поняття та 

зміст права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. Розглянуто види інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Визначено поняття, особливості та структуру механізму 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. Охарактеризовано нормативний, 

інституційний та процедурний елементи механізму забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду. 

Досліджено та проаналізовано юридичні гарантії забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 
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розпорядженні суду, до яких, зокрема, віднесено гарантії реалізації, гарантії 

охорони, захисту та гарантії контролю. 

Ключові слова: адміністративне право, інформаційне право, 

Особливе адміністративне право, право на доступ до публічної інформації, 

суд, механізм забезпечення реалізації права громадян на доступ до 

інформації. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Костенко И. В. Административно-правовое обеспечение 

реализации права граждан на доступ к информации, находящейся в 

распоряжении суда. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; 

финансовое право; информационное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию вопросов административно-

правового обеспечения реализации права граждан на доступ к информации, 

находящейся в распоряжении суда. 

Доказано, что рассмотрение административно-правового 

обеспечения реализации права на доступ к публичной информации, 

находящейся в распоряжении суда, должно осуществляться в пределах 

административно-информационного права как элемента Особого 

административного права, регулирующего административно-

информационные отношения между гражданами и судом в сфере доступа к 

публичной информации, находящейся в распоряжении суда. 

Подчеркнуто, что право граждан на доступ к информации, 

находящейся в распоряжении суда, имеет субъективный характер. В связи с 

этим указанное право рассмотрено через призму теории субъективного 

права, в частности, дано определение права граждан на доступ к 

информации, находящейся в распоряжении суда, как субъективного права и 

охарактеризованы его структурные элементы (право на собственные 

действия, право на чужие действия, право на действия государства). 

Исследованы виды информации, которая находится в распоряжении 

суда, а также обоснована необходимость ее деления на процессуальную и 

внепроцессуальную. В рамках характеристики этих видов информации 

отмечено, что порядок доступа к процессуальной и внепроцессуальной 

информации основывается на нормативных актах различной правовой 

природы. 

Сделан вывод, что под действие Законов Украины «О доступе к 

публичной информации» и «О доступе к судебным решениям» подпадает 

только внепроцессуальная информация, которая находится в распоряжении 

суда. 
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Внепроцессуальная информация, которая находится в распоряжении 

суда, классифицирована по определенным критериям – направлениям 

деятельности суда, способам обеспечения доступа и порядком доступа. 

Критическому анализу подвергнуты существующие в научной 

литературе подходы к пониманию структурных элементов механизма 

обеспечения реализации прав человека и гражданина. Предложено 

выделить следующие составляющие элементы механизма обеспечения 

реализации права граждан на доступ к информации, находящейся в 

распоряжении суда: нормативный, институциональный и процедурный. 

Дано определение механизма обеспечения реализации права граждан 

на доступ к информации, находящейся в распоряжении суда, под которым 

понимается совокупность мероприятий и средств, с помощью которых 

создаются условия для реального воплощения гражданами закрепленного в 

правовых нормах субъективного права на получение информации, 

находящейся в распоряжении суда. 

Особое внимание сосредоточено на изучении средств реализации, 

охраны, защиты права граждан на доступ к информации, находящейся в 

распоряжении суда, от возможных противоправных посягательств со 

стороны работников аппарата суда и контроля за обеспечением 

работниками аппарата суда доступа к информации, находящейся в 

распоряжении суда. 

Ключевые слова: административное право, информационное право, 

Особое административное право, право на доступ к публичной информации, 

суд, механизм обеспечения реализации права граждан на доступ к 

информации. 

 

SUMMARY 

 

Kostenko I. V. Administrative and Legal Ensuring of the Exercise of 

the Citizens’ Right of Access to Information Held by the Court. – The 

manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of juridical sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and proceedings; financial law; 

informational law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis deals with the issues related to administrative and legal 

ensuring of exercise of the citizens’ right of access to information held by the 

court. It has been proved that the Law of Ukraine. On the Access to Public 

Information determines the procedure of exercising and ensuring the right of 

access only to the non-procedural information held by the court. 

Legal nature of the citizens’ right of access to information held by the 

court has been highlighted. The notion and content of the citizens’ right to 

information held by the court have been identified. Types of information held by 

the court have been dealt with. 



19 

Notion, peculiarities and structure of the mechanism to ensure the 

exercise of the citizens’ right of access to information held by the court have been 

identified. Normative, institutional and procedural elements of the mechanism to 

ensure the exercise of the citizens’ right of access to information held by the 

court have been described. 

Legal guarantees to ensure the exercise of the citizens’ right of access to 

information held by the court have been researched into and analyzed. These 

guarantees include the guarantees of exercise, the guarantees of protection and 

the guarantees of control. 

Keywords: administrative law, informational law, Special administrative 

law, right of access to public information, court, mechanism of the exercise of the 

citizens’ right of access to information. 
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