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Ольга Шило – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
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Вступне слово  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаю вас на сторінках збірника наукових праць «Вісник Національної акаде-
мії правових наук України», який більше 20 років поспіль видає Національна 
академія правових наук України спільно з Національним юридичним університе-
том імені Ярослава Мудрого.

Академія була створена у 1993 р. як вища галузева наукова установа у сфе-
рі права задля акумуляції творчого потенціалу провідних наукових установ та 
навчальних юридичних закладів України, активної участі у реформуванні 
правової системи, сприяння законодавчому регулюванню соціально орієнто-
ваних ринкових відносин, захисту прав людини, забезпечення рівності кож-
ного перед законом і судом, поглиблення демократичних засад функціонуван-
ня законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, утвердження верховенства 
права.

Після здобуття незалежності України академія брала безпосередню участь 
у реалізації найважливіших правових реформ: Конституції України, криміналь-
ного та цивільного законодавства, судової та правоохоронної системи України, 
загальнодержавних програм інвестиційної діяльності, малого підприємництва, 
підготовки державних службовців, розвитку юридичної освіти, правової культу-
ри населення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, профілактики та боротьби із злочинністю, протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та корупції. члени Національної академії правових 
наук України беруть активну участь у діяльності науково-консультативних рад, 
які діють при парламенті та його комітетах, вищих судових інстанціях та Гене-
ральній прокуратурі України.

Академія виступила організатором та співорганізатором більше ніж 500 між-
народних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, «круглих столів» 
та інших наукових заходів, предметом обговорення на яких стали найактуальніші 
питання розвитку національного законодавства. Найбільш значимими з них є: 
Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 
європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 
Перший Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми ста-
лого розвитку в глобалізованому світі», міжнародна науково-практична конфе-
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ренція «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: 
уроки від країн Вишеградської четвірки», Другий Конгрес Асоціації конституцій-
ного правосуддя країн регіонів Балтійського та чорного морів (BBCJ): «Роль 
конституційних судів в тлумаченні положень національних конституцій в контек-
сті загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, права ЄС, рішень 
міжнародних судів».

У складі Національної академії правових наук України функціонує спеціалі-
зоване видавництво юридичної літератури «Право», яке з дня свого заснування 
випустило більш як 500 монографій та підручників, понад 200 періодичних 
видань та майже 500 збірок нормативно-правових актів, кодексів, коментарів до 
законодавства.

Серед значущих наукових праць – п’ятитомні «Правова система України: іс-
торія, стан та перспективи» (2008) та «Правова доктрина України» (2013). На-
ціональною академією правових наук України спільно з всеукраїнським юридич-
ним журналом «Право України» було видано англомовну версію видання 
«Правова система України: історія, стан та перспективи». У 2015–2017 роках 
у Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing вийшли перші 
чотири томи п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» англійською 
мовою. У 2014 р. академія розпочала роботу з підготовки унікального видання – 
«Велика українська юридична енциклопедія», яка повинна охопити всі галузі 
й інститути права та складатиметься з 20 томів. У 2016–2017 роках вийшли дру-
ком перші чотири томи цього видання: «Історія держави і права», «Філософія 
права», «загальна теорія права», «Кримінальне право».

з 1993 р. Національною академією правових наук України видається збірник 
наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України». з 2013 р. 
у збірнику друкуються наукові статті українською та англійською мовами. Метою 
видання збірника є досягнення належного рівня задоволення інформаційних по-
треб у знаннях у галузі права, розробка загальнотеоретичних проблем нормотво-
рення та правозастосування, дослідження проблем історії національного держа-
вотворення, теорії та практики державного права зарубіжних країн і міжнарод-
ного права, висвітлення теоретичних засад і прикладних аспектів діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. збірник уміщує 
наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії 
держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудо-
вого, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, 
кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики та 
ін. Вісник Національної академії правових наук України включено до міжнарод-
ної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Актуальний напрям розвитку академії – участь у спільних європейських 
проектах із провідними університетами країн Європи. Так, підписані договори 
про співпрацю у сфері правової освіти і науки з Вільнюським державним уні-
верситетом, Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Уні-
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верситетом імені Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва), Університетом Миколи 
Коперника (м. Торун, Польща), Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща), 
Талліннською школою права (м. Таллінн, Естонія). У найближчих планах – 
співпраця з Університетом штату Пенсільванія (США), університетами та на-
уковими організаціями чехії, Угорщини та Словаччини.

Сподіваюся, що на сторінках «Вісника» знайдуть висвітлення наукові та прак-
тичні розробки з актуальних загальнотеоретичних і галузевих правових питань, 
правозастосовної практики. запрошую всіх до співпраці!

О. В. Петришин,
голова редакційної колегії,

президент НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України
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• СТАТТІ •

УДК 342.727

Співвідношення публічних  
і приватних інтересів у сфері забезпечення права 

на доступ до публічної інформації
Олег ВалентинОВич МуЗа

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального  
та адміністративного права Академії адвокатури України, м. Київ, Україна

Анотація: Дослідження теоретичних та практичних питань щодо доступу до публіч-
ної інформації крізь призму аксіології сучасного адміністративного права та публічного 
адміністрування має важливе значення. Тому зазначена проблематика є актуальною для 
вивчення. Автор поставив перед собою за мету проаналізувати співвідношення публічних 
і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації. 
У роботі розкрито питання необхідності здійснення ідентифікації запитувачів публічної 
інформації. Наведено аргументи врахування практики адміністративних судів з розгляду 
справ про доступ до публічної інформації. запропоновано умови співвідношення публіч-
них і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації, 
а саме у визначенні поняття «публічна інформація»; встановленні вичерпного переліку 
інформації з обмеженим доступом; врегулюванні на законодавчому рівні порядку про-
ведення «тесту публічного інтересу» на запит на публічну інформацію; встановленні 
переліку розпорядників публічної інформації, які звільняються від надання відповідей на 
запити на публічну інформацію; встановленні лімітів в обробленні державним службов-
цем чи службовцем органу місцевого самоврядування запитів на публічну інформацію 
протягом одного робочого місяця з продовженням законодавчих строків їх розгляду; про-
веденні ідентифікації запитувача публічної інформації.

Ключові слова: свобода інформації, публічний інтерес, приватний інтерес, запитувач 
інформації, розпорядник інформації.

Соотношение публичных  
и частных интересов в сфере обеспечения права  

на доступ к публичной информации
Олег ВалентинОВич МуЗа

доктор юридических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры уголовного 
и административного права Академии адвокатуры Украины, г. Киев, Украина

Аннотация: Исследование теоретических и практических вопросов доступа к публич-
ной информации сквозь призму аксиологии современного административного права 
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и публичного администрирования имеет важное значение. Поэтому представленная про-
блематика актуальна для изучения. Автор поставил перед собой цель проанализировать 
соотношение публичных и частных интересов в сфере обеспечения права на доступ 
к публичной информации. В работе раскрыт вопрос необходимости осуществления иден-
тификации запросчика публичной информации. Приведены аргументы учета практики 
административных судов по рассмотрению дел о доступе к публичной информации. 
Предложены условия соотношения публичных и частных интересов в сфере обеспечения 
права на доступ к публичной информации, а именно в определении понятия «публичная 
информация»; установлении исчерпывающего перечня информации с ограниченным до-
ступом; урегулировании на законодательном уровне порядка проведения «теста публич-
ного интереса» на запрос на публичную информацию; установлении перечня распоряди-
телей публичной информации, которые освобождаются от предоставления ответов на 
запросы на публичную информацию; установлении лимитов в обработке государственным 
служащим или служащим органа местного самоуправления запросов на публичную ин-
формацию в течение одного рабочего месяца с продолжением законодательных сроков их 
рассмотрения; проведении идентификации запросчика публичной информации.

Ключевые слова: свобода информации, публичный интерес, частный интерес, запро-
счик информации, распорядитель информации.

Correlation of public and private Interests  
in the Sphere of Ensuring the Right  

to Access public Information
OLEH V. MUzA

Doctor of Law, Senior Researcher, Professor of the Department of Criminal and Administrative Law  
of the Academy of Advocacy of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract: The study of theoretical and practical issues regarding access to public information 
through the prism of the axiology of modern administrative law and public administration is of 
high importance. Therefore, the presented problem is relevant to the study. The author set the 
goal of analyzing the ratio of public and private interests in the field of ensuring the right to 
access public information. The paper reveals the need for identification of public information 
inquirers. The arguments of taking into account the practice of administrative courts in cases 
concerning access to public information are given. The conditions of the relation between pub-
lic and private interests in the field of ensuring the right to access public information are proposed, 
namely the definition of the concept of “public information”; establishment of an exhaustive list 
of restricted information; Settlement at the legislative level of the order of conducting a “test of 
public interest” for the request for public information; Establishing a list of public information 
managers who are exempted from answering requests for public information; establishment of 
limits for the processing of requests for public information by a public servant or an official of 
a local government body within one working month with the extension of the legislative dead-
lines for their consideration; carrying out identification of the requesting public information.

Key words: freedom of information, public interest, private interest, questioner of informa-
tion, manager of information.
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Вступ
Модернізація публічного управління 

та продовження адміністративної ре-
форми в Україні супроводжується роз-
ширенням ролі приватноправового 
«елемента» у відносинах владно-управ-
лінського характеру, перегляду імпера-
тивності адміністративних приписів 
і заборон. Це обумовлено змістом пра-
вової реформи, в якій питання гаранту-
вання і забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина є ключовими 
у загальноправовому контексті. Слід 
констатувати про існування всеосяжної 
теоретико-практичної проблеми люди-
ни як суб’єкта адміністративного права.

Найбільшу складність у реалізації 
верховенства права і демократії ста-
новлять відносини публічного управ-
ління та взаємовідносини органів 
публічної адміністрації і приватних 
осіб. Намагання вибудувати сервісну 
конструкцію управлінської діяльності 
викликає пошук балансу інтересів дер-
жави та особи. Існує a priori складність 
визначення достатнього і спроможного 
управлінського інструментарію для 
публічної адміністрації, аби інтереси 
держави відповідали цілям та завдан-
ням підтримання публічного порядку, 
а органи публічного управління мали 
реальну здатність виконувати покладе-
ні на них завдання і функції. Разом із 
тим визначені правила публічного ад-
міністрування підвладної сфери управ-
ління повинні не обмежувати, а гаран-
тувати основоположні права та свобо-
ди людини і громадянина. У цьому 
полягає складність діалектичного пра-
вового зв’язку держави і особи.

Розвиток адміністративного та ін-
формаційного законодавства України 

характеризується інституціоналізаці-
єю на законодавчому рівні нових або 
модернізацією існуючих форм, засобів 
та інструментів інформаційної взаємо-
дії у сфері публічного управління. Од-
ним із факторів, що впливає на зако-
нодавчу діяльність із цих питань, 
є впровадження нових антикорупцій-
них інструментів у державно-владну 
діяльність. Саме це слугувало прийнят-
тю Верховною Радою України 13 січня 
2011 р. закону України «Про доступ 
до публічної інформації» (далі – за-
кон) [1], яким було визначено поря-
док здійснення та забезпечення права 
кожного на доступ до публічної ін-
формації, що знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, та 
інформації, що становить суспільний 
інтерес. Однак, наскільки реалізація 
цього закону відповідає задекларова-
ному завданню розширення прав гро-
мадян у сфері публічного управління, 
зберігаючи при цьому роль держави 
у підтриманні та охороні публічного 
порядку, особливо в сучасних умовах 
порушення територіальної цілісності 
України? Відповідь на це запитання, 
зокрема, лежить у площині визначен-
ня умов співвідношення публічних 
і приватних інтересів у сфері забез-
печення права на доступ до публічної 
інформації.

У науковій літературі неодноразово 
досліджувалися питання доступу до 
публічної інформації, однак у пере-
важній більшості автори здійснювали 
аналіз нормативно-правового забез-
печення свободи публічної інформації 
[2–6]. При цьому наукові позиції щодо 
визначення поняття «публічна інфор-
мація» різняться.




