


окреслюючи як напрями підвищення ефективності вказаного механізму, так і 

шляхи вдосконалення законодавства України про звернення громадян, 

спрямованого на закріплення та регулювання питань реалізації гарантованих 

ст. 38 Конституції України права громадян брати участь в управлінні 

державними справами та ст. 40 Конституції України права кожного 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Додаткового значення розробці проблематики адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні надають 

суттєві зміни, що відбулися останнім часом, пов’язані, насамперед, із 

поступовим відступом від державоцентриської моделі у відносинах держави 

з громадянами та запровадженням людиноцентриського типу владно-

суспільної взаємодії. 

Крім того, в контексті наукової розробки питань адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні більшість 

дослідників традиційно акцентувала увагу на окремих його аспектах, не 

враховуючи при цьому інших його складових. Зазначене свідчить про 

фрагментарність досліджень адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні, які, на жаль, не отримували 

достатнього висвітлення в наукових розробках. Вказані обставини також 

додають актуальності рецензованому дисертаційному дослідженню. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків та 

рекомендацій. Слід зазначити, що досліджуючи проблематику 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні, автор цілком правомірно акцентував увагу на таких ключових 

аспектах проблеми, як теоретико-методологічні основи дослідження 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян, 

якісно-змістовна характеристика інституту звернення громадян, механізм 



розгляду звернень громадян, новітня парадигма адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. 

Обравши в якості предмету дослідження адміністративно-правове 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні, автор досить вдало 

обґрунтував концептуальні адміністративно-правові засади забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні, а також виділив закономірності та 

проблеми практики реалізації механізму звернення в Україні. 

Дослідження ґрунтується на аналізові наукового доробку провідних 

фахівців у галузі адміністративного права. Слід відзначити залучення до 

джерельної бази значної кількості відповідних міжнародно-правових актів та 

актів національного законодавства. 

Методологічною основою дослідження є сукупність методів та прийомів 

наукового пізнання. Так, вдало застосовуючи діалектичний, історико-

правовий, логіко-семантичний, формально-логічний, структурно-

функціональний, порівняльно-правовий та компаративний методи, а також 

методи аналізу, синтезу, узагальнення, спостереження, опису, порівняння, 

індуктивного узагальнення, нормативно-логічного аналізу, дисертант робить 

достовірні і обґрунтовані висновки щодо концептуальних адміністративно-

правових засад забезпечення механізму звернення громадян в Україні, а 

також закономірностей та проблем практики реалізації механізму звернення 

громадян в Україні. 

Комплексне дослідження теорії та практики адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні дозволило автору 

отримати науково значимі результати та висловити прийнятні пропозиції 

теоретичного та практичного характеру. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Дисертаційна робота, по суті, є одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

присвяченим адміністративно-правовому забезпеченню механізму звернення 



громадян в Україні. Наукова новизна отриманих автором дисертації 

результатів, зокрема, полягає в такому: 

автором проведено комплексне дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні в аспекті нового 

розуміння сутності, призначення, системи адміністративного права та 

обґрунтування концептуальних засад оптимізації ефективності його 

реалізації; 

 автором визначено процедуру подання звернення громадян як 

регламентований нормами права порядок дій у сфері публічного 

адміністрування, якого спрямовано на реалізацію та поновлення соціально-

економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів людини та 

громадянина; 

автором виокремлено особливості електронної петиції, які відрізняють її 

від інших видів звернень, а саме: спосіб та форма подання звернення, 

суб’єктний склад відносин, що складаються у сфері подання електронної 

петиції; 

автором визначено, що суб’єктом подання електронної петиції є автор 

(ініціатор – особа, яка забезпечуючи свої інтереси, своєю творчою працею 

створила електронну петицію; 

автором обґрунтовано, що контроль щодо звернень громадян є 

оціночним поняттям, змістовне наповнення якого здійснюється як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях, з урахуванням норм 

законодавства, що регулюють діяльність відповідних органів державної 

влади, включаючи такі елементи, як: визначення характеру та строків 

контрольних заходів; залучення до контролю спеціалістів, представників 

громадськості; аналіз підсумків контролю, формування висновків і прийняття 

рішень; розробка заходів щодо виконання прийнятих рішень, вибір шляхів, 

форм, методів їх реалізації; 

автором виокремлено особливості правопорушень законодавства про 

звернення громадян, а саме: полягають у порушенні встановлених законом 



вимог щодо порядку прийняття звернення або вимог щодо процедури 

розгляду звернень; є протиправними винними діяннями, яких може бути 

вчинено посадовими особами, яких уповноважено на розгляд та прийняття 

звернень; посягають на сферу суспільних відносин, яких пов’язано зі 

здійсненням публічного адміністрування та забезпеченням прав і свобод 

громадян; матеріально-правовою основою притягнення до відповідальності є 

сукупність нормативно-правових актів у сфері забезпечення права на 

звернення; 

автором удосконалено наукові положення стосовно механізму правового 

регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку із реалізацією 

права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів як сукупності 

правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів вказаних 

суспільних відносин приводиться у відповідність до вимог і дозволів, що 

містяться в нормах адміністративного права; 

автором удосконалено доктринальні положення щодо розуміння 

реалізації об’єктивного права особи на звернення: з одного боку, особа 

вступає у конкретні правовідносини, набуваючи статусу заявника, що 

виражено у сукупності відповідних прав та обов’язків; з іншого боку – 

об’єктивне право на звернення перетворюється на суб’єктивне право на 

звернення, що виражено через правомочність; 

автором удосконалено теоретичні положення щодо системи методів 

розгляду та вирішення звернень громадян, до яких віднесено: контроль, 

спостереження, опитування, аналіз конкретних ситуацій, анкетування, парне 

оцінювання, вільна коефіцієнтна оцінка. Визначено, що на теперішній час 

чіткого законодавчого закріплення методики вирішення звернень громадян 

немає, що зумовлює виникнення проблем під час їх розгляду по суті та 

надання обґрунтованої відповіді; 

автором удосконалено наукові підходи щодо розуміння таких форм 

контролю щодо звернень громадян, як: перевірка, звітування, проведення 



нарад, надання дозволів або згоди на вчинення окремих дій, під час яких до 

уваги береться така інформація, як: 1) строки і повнота розгляду порушених 

питань; 2) об’єктивність та повнота перевірок, здійснених за зверненнями; 

3) законність та обґрунтованість прийнятих рішень за результатами розгляду 

та вирішення заяв, скарг, пропозицій чи клопотань; 4) своєчасність 

виконання рішень та надання відповідей заявникам. 

Слід відзначити, що з огляду на зміст отриманих наукових результатів, 

вони відзначаються не лише науковою новизною, але й практичним 

значенням, адже автором сформульовані конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства України про звернення громадян, 

спрямовані на удосконалення правових основ забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. І в цьому аспекті виконане дисертаційне 

дослідження слід розглядати як теоретичну роботу, що може бути 

використана в законотворчій діяльності при подальшому вдосконаленні 

законодавства України про звернення громадян. 

Крім того, результати можуть запроваджуватись у навчальний процес 

вищих навчальних закладів при підготовці фахівців з правознавства та 

державного управління. Результати дисертаційного дослідження також 

можуть бути використаними для підвищення кваліфікації державних 

службовців. Окремі пропозиції сприятимуть підвищенню дієвості та 

ефективності практичної реалізації визначеного національним 

законодавством механізму звернення громадян в Україні, а також 

поліпшенню й удосконаленню адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні. 

Оцінка змісту дисертації. Структура та зміст дисертаційного 

дослідження обумовлені поставленою метою та дослідницькими завданнями. 

В дисертації в логічній послідовності розкрито основні аспекти теми, 

зроблено відповідні висновки та надано рекомендації. 

Перший розділ дисертації має, в більшій мірі, теоретичне спрямування, і 

покликаний охарактеризувати стан наукових досліджень питання 



адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні, розкрити основні методологічні аспекти дослідження 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян, 

проаналізувати поняття та правову природу звернення громадян, а також 

дослідити стан правового регулювання інституту звернень громадян. 

Слід відзначити зроблений автором ґрунтовний огляд досліджень 

проблематики забезпечення механізму звернення громадян в Україні, за 

результатами якого автором виділено групи праць за предметно-тематичним 

критерієм, зокрема ті, що висвітлюють сутність та зміст поняття «звернення 

громадян», інститут звернення громадян як показник результативності та 

ефективності функціонування органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування, функції права громадян на звернення, звернення громадян 

як механізм взаємодії держави та суспільства, сутність права громадян на 

звернення до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, 

систему суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах щодо розгляду 

звернень громадян, питання правового регулювання діяльності органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування щодо розгляду 

звернень громадян, процедуру розгляду звернення громадян тощо (підрозділ 

1.1. дисертації). 

Слід підтримати і зроблені автором акценти на складники методології 

дослідження зазначеної проблематики, серед яких чільне місце займають 

онтологія, гносеологія та аксіологія (підрозділ 1.2. дисертації). 

Необхідно відзначити, що позитивним аспектом роботи є той факт, що 

при аналізі поняття та правової природи звернення громадян автором 

розкрито зміст критеріїв результативності та ефективності в оцінюванні 

діяльності суб’єктів владних повноважень щодо звернень громадян. Крім 

того, автором з’ясовано, що реалізація громадянами права на звернення 

здійснює вплив на результативність та ефективність діяльності суб’єктів 

владних повноважень шляхом надання інформації про їх соціальні потреби, 

виступає сполучною ланкою між публічною адміністрацією і громадянами, є 



юридичним засобом, який забезпечує режим законності в країні, тобто являє 

собою істотну складову публічної організації суспільства і має на меті 

публічні інтереси (підрозділ 1.3. дисертації). 

Досить цікавим та змістовним є підрозділ 1.4 дисертації, в якому 

автором досліджено стан правового регулювання інституту звернень 

громадян. Аналіз положень чинного законодавства України у сфері 

забезпечення права на звернення громадян у цілому надав підстави зробити 

висновок щодо наявності досить значної нормативно-правової бази, яка за 

своїми змістом та формою є досить розрізненою, і такою, що потребує 

систематизації. Крім того, автором доведено, що потреба оновлення 

законодавства щодо звернень громадян обумовлюється зміною характеру 

суспільних відносин в Україні – поступовий відступ від державоцентриської 

моделі у відносинах держави з громадянами та запровадження 

людиноцентриського типу владно-суспільної взаємодії. 

Досить цікавим та змістовним є розділ 2 дисертації «Якісно-змістовна 

характеристика інституту звернення громадян», в якому автор наголошує, що 

звернення громадян є: по-перше, формою громадського контролю за 

діяльність органів державної влади в цілому, та окремих посадових чи 

службових осіб зокрема, за допомогою якої виражається вимога громадян 

щодо поновлення порушеного права; по-друге, способом формування 

правосвідомості громадян, що є запорукою становлення громадянського 

суспільства; по-третє, формою участі населення в державному управлінні та 

вирішенні державних та громадських справ, шляхом цілеспрямованого 

впливу громадянина на діяльність суб’єктів владних повноважень. Як вірно 

зазначає автор, поняття «суб’єкт подання електронної петиції» не є тотожним 

поняттю «суб’єкт, що підтримує електронну петицію». Відповідно, суб’єктом 

подання електронної петиції є особа, яка, забезпечуючи свої інтереси, своєю 

творчою працею створила електронну петицію та набула статусу автора 

(ініціатора), а суб’єктом, що підтримує електронну петицію, є особа, яка 



пройшла процедуру ідентифікації та має намір підтримати своїм підписом 

електронну петицію. 

Досить ґрунтовно автором розкрито вимоги до змісту та форми звернень 

громадян (підрозділ 2.3), що дозволило авторові встановити, що 

недотримання вимог щодо змісту звернення є підставою для відмови у його 

розгляді (звернення подано без дотримання визначених законом вимог, що не 

дає можливості розглянути його по суті або подано недієздатною особою, що 

визнано у судовому порядкові), а недотримання вимог щодо форми 

звернення має наслідком повернення особі звернення, яка його подала, з 

відповідними роз’ясненнями для коректування процедури подання звернення 

та внесення відповідних змін до викладу змісту звернення. 

Особливої уваги заслуговує третій розділ «Механізм розгляду звернень 

громадян», якого присвячено з’ясуванню складу учасників правовідносин, 

які виникають при розгляді звернень громадян, а також особливостей та 

специфіки процедури розгляду усного та письмового звернення. 

Так, у процесі аналізу системи суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо розгляду звернень громадян, автором встановлено, що 

суб’єкти, якими здійснюється погоджений вплив на конкретні суспільні 

відносини за допомогою конкретно визначених методів, інструментів, форм 

та які мають на меті забезпечення публічного інтересу у своїй діяльності 

стосовно прийняття, попередньої обробки, розгляду звернень громадян, 

повинні керуватися вихідними теоретичними положеннями, основними 

засади (ідеями) адміністративного права та належного врядування. В цьому 

аспекті слід відзначити і встановлені автором ознаки застосування 

адміністративного розсуду під час розгляду звернень громадян органами 

державної влади: є можливим виключно за умови дотримання принципу 

верховенства права; застосовується виключно з урахуванням конкретно-

визначених суспільних відносин та конкретно визначеного їх складу; 

застосування є можливим виключно суб’єктами публічної адміністрації, яких 

уповноважено законодавством на розгляд звернень громадян та до 



компетенції яких належить предмет конкретного звернення; застосування 

здійснюється шляхом вибору найбільш оптимального варіанту використання 

інструментів публічного адміністрування для врегулювання конкретно-

визначених суспільних відносин з конкретно-визначеним їх складом; 

застосування здійснюється у відповідності до належної мети, без наявності 

сторонніх намірів та власної вигоди (підрозділ 3.1. дисертації). 

Крім того, автором досліджено проблематику функціонування 

Урядового контактного центру та спеціалізованих «гарячих ліній» для 

звернень громадян щодо повідомлень з питань корупційних діянь у 

центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних 

установах; щодо якості надання адміністративних послуг; щодо звернень від 

громадян України, які перебувають за кордоном; щодо інформування 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції; з питань допомоги 

учасникам та постраждалим під час Революції Гідності тощо (підрозділ 3.2. 

дисертації). 

Також автором виділено та проаналізовано стадії та етапи процедури 

розгляду письмового звернення, та встановлено, що процедура розгляду 

письмового звернення характеризується більш формалізованою формою, а 

умови та критерії розгляду письмового звернення громадян та доведення до 

відома його результатів до особи, яка звернулася з письмовим зверненням, є 

тотожними тим, яких визначено щодо звернень, поданих в усній 

формі (підрозділ 3.3. дисертації). 

Четвертий розділ дисертації присвячено дослідженню сучасних 

тенденцій та перспектив модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства. Автором ґрунтовно 

проаналізовано сучасні тенденції розвитку механізму взаємодії держави та 

суспільства, окреслено його проблемні аспекти, а також окреслено основні 

перспективи модернізації механізму звернення громадян в Україні на шляху 

до європейського співтовариства (підрозділ 4.1. дисертації). 



Уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні пропозиції 

щодо внесення змін до окремих положень Закону України «Про звернення 

громадян», а також щодо прийняття Адміністративно-процедурного кодексу 

України. 

Зауваження і дискусійні положення. В цілому позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі 

недоліки роботи та висловити певні зауваження. 

1. У процесі дослідження інституту звернень громадян як специфічної 

науково-практичної категорії, автор вказує, що на теперішній час найбільш 

виваженим та узгодженим із сучасними правовими реаліями видається 

диференційований розгляд структури інституту звернень громадян. 

Наскільки автор врахував сказане у контексті предмету представленої 

дисертаційної роботи? 

2. Розглядаючи звернення громадян як адміністративно-правовий 

інститут, якого спрямовано на врегулювання однорідних суспільних 

відносин у сфері забезпечення права громадян на звернення до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів 

масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 

обов’язків у межах концепції належного публічного адміністрування, автор 

зазначає про загальну тенденцію до гармонізації та зближення 

конституційної, адміністративної, цивільно-правової галузей, а також галузі 

міжнародного права. Про яку саме загальну тенденцію йде мова? 

3. В плані дискусії хотілося би почути думку автора, з огляду на 

визначену їм специфіку електронної петиції як різновиду звернень громадян 

у контексті новел національного законодавства, яким чином співвідносяться 

категорії «електронна петиція» та «електронне звернення»? 

4. Які основні недоліки правових приписів чинного законодавства 

України про звернення громадян позначаються на ефективності та 

результативності поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок 



недодержання вимог законодавства про звернення громадян, а також 

притягнення винних осіб до відповідальності? 

5. Хотілося би почути думку автора щодо розширення можливостей 

реалізації права громадян на звернення до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків, яких здійснено 

на теперішній час? 

Однак, незважаючи на зауваження, дослідження виконано на високому 

рівні, автор вельми зважено здійснив вірний та рельєфно-чіткий науковий 

пошук за темою своєї дисертаційної роботи, що свідчить про суттєву 

обізнаність щодо досліджуваного напрямку. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Наукова цілісність та практична обґрунтованість дисертаційного 

дослідження Котляревської Г.М. дозволяє зробити висновок, що воно 

підготовлено з використанням сучасних досягнень правової науки, являється 

носієм істотно-теоретичного значення для управлінських процесів та є 

завершеною, самостійною, оригінальною, науковою працею, що містить не 

захищені раніше положення, в якій автором отримані нові науково 

обґрунтовані результати в галузі адміністративного права, що у сукупності 

вирішують важливе наукове завдання розробки теоретичних основ і 

практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів покращення 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні. 

Дисертація є комплексним, узагальненим дослідженням та відзначається 

високим науково-теоретичним рівнем, глибиною розробки наукової 

проблеми, новизною підходу до вирішення поставлених наукових завдань і 

обґрунтованістю сформульованих практичних рекомендацій. 

Робота повністю відповідає спеціальності 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 



Позитивним є те, що результати дослідження достатньо повно і широко 

висвітлено в 20 наукових статтях, з яких 15 опубліковано у виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук, і 5 статтях – у зарубіжних наукових 

виданнях. Апробація отриманих результатів на 10 міжнародних науково-

практичних конференціях підтверджує актуальність та ґрунтовність 

виконаного дослідження. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

ВИСНОВОК: Дисертація «Адміністративно-правове забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні» відповідає вимогам ДАК МОН 

України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук, а також Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567, а її автор – Котляревська Ганна Мартіновна на підставі 

прилюдного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 
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