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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси в Україні, 

адаптація чинного законодавства до міжнародних стандартів, демократизація 

політичної системи та формування громадянського суспільства передбачають 

нагальність ефективного забезпечення реалізації конституційних прав громадян 

на вільне вираження своїх поглядів та переконань, вільне збирання, зберігання 

й поширення інформації, вільне об’єднання громадян для захисту своїх прав, 

одержання інформації від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, доступ до їхніх ресурсів, звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також участі громадян в 

управлінні державними справами. 

Беззаперечно, на теперішній час Україна перебуває на досить складному 

етапі формування правової держави. Вагомою ж детермінантою реалізації 

сучасної концепції демократизації державного ладу є те, що її успіх 

безпосередньо залежить від того, наскільки захищеним та забезпеченим буде 

основний конституційний принцип – принцип верховенства права, який 

визначає, що людина, її права та свободи є найвищими цінностями та 

окреслюють зміст і спрямованість діяльності держави. 

Важливо звернути увагу і на те, що практична реалізація 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, є нерозривно 

пов’язаною з ефективністю, результативністю та якістю їх діяльності та 

спроможністю оперативно реагувати на сучасні запити суспільства за умови 

використання оптимальної кількості ресурсів. Більше того, впровадження 

«людиноцентриської» моделі побудови держави обумовлює те, що органи 

державної влади повинні більшою мірою забезпечувати та обслуговувати 

суспільство і значно менше ним «управляти». 

Показово, що держава через систему органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування оптимально намагається забезпечити механізм 

реалізації прав та свобод людини та громадянина, залучаючи громадян до 

активної участі в управлінських процесах через різні форми суспільно-

політичного самовираження, серед яких – інститут звернень громадян. І в 

цьому аспекті слід вказати, що саме звернення громадян до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування є невід’ємним чинником 

демократизації всієї системи публічного управління, її відкритості, 

результативності та ефективності. Більше того, звернення є не лише 

адміністративно-правовим механізмом забезпечення реалізації та захисту прав, 

свобод та законних інтересів осіб та громадян, воно виступає й дієвим 

способом контролю за законністю діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та підвищення ефективності, а також 
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результативності їх діяльності. Таким чином, формування оновленого 

функціонального призначення механізму звернення громадян в Україні є 

показником належного врядування. 

Запорукою дієвого забезпечення механізму звернення громадян є 

налагодження ефективної взаємодії та співпраці суб’єктів владних повноважень 

з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями, що 

повинно базуватися на таких принципах як: рівноправність, доброчесність, 

партнерство та забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Окремо варто зазначити, що хоча інститут звернень громадян як специфічна 

науково-практична категорія вже давно затвердилась у загальній системі 

наукових знань сучасної адміністративно-правової науки, в умовах сучасних 

докорінних реформаційних державотворчих та правотворчих процесів в Україні 

теоретико-прикладне значення науково-обґрунтованої концепції 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні не втрачає своєї актуальності. Своєчасність обраного напряму 

пізнавального пошуку додатково посилюється відсутністю комплексного 

дослідження адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні на сучасному етапі державотворення з урахуванням 

світових тенденцій розвитку. 

Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність та 

важливість теоретичного обґрунтування та внесення науково аргументованих 

пропозицій та рекомендацій щодо подальшого удосконалення національного 

законодавства, що стосується адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні. 

Теоретико-правовий аналіз досліджуваної проблематики ґрунтується на 

доктринальних працях таких провідних вчених: В.Б. Авер’янов, 

Н.В. Александрова, С.М. Алфьоров, О.Ф. Андрійко, В.І. Антипов, І.В. Арістова, 

О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, Л.P. Біла-Тіунова, В.В. Богуцький, 

І.В. Бойко, І.Л. Бородін, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, 

С.Т. Гончарук, І.С. Гриценко, Т.О. Губанова, О.А. Заярний, В.В. Зуй, 

Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, Р.С. Мельник, 

О.І. Миколенко, Т.П. Мінка, В.Г. Перепелюк, В.І. Полюхович, 

Д.В. Приймаченко, О.М. Сибіга, С.Г. Стеценко, В.П. Столбовий, 

М.М. Тищенко, В.О. Шамрай, В.І. Шишкін, В.К. Шкарупа та інші.  

Проблематика реалізації права на звернення до органів державної влади з 

метою захисту прав та свобод людини та громадянина досліджувалася 

Е.А. Афоніним, В.Т. Білоусом, М.Н. Берідзе, Л.Д. Воєводіним, 

Н.М. Драгомирецькою, О.В. Закаленко, Р.А. Калюжним, К.О. Кісілевичем, 

О.К. Костюкевичем, Л.І. Летнянчиним, В.В. Мальковим, С.І. Москаленком, 

О.А. Мостовим, А.М. Новицьким, В.А. Соболем, А.А. Стародубцевим, 

В.І. Цимбалюком та іншими. 

Правова природа звернення громадян в контексті принципів взаємодії влади 

та громадянського суспільства досліджувалася В.М. Кравчуком, 
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Н.М. Оніщенко, О.Ф. Скакун, Ю.О. Фігель, методологічних підходів до 

сучасних державно-правових явищ – Н.П. Бортник, М.С. Кельманом, ролі 

громадськості у здійсненні контролю за діяльністю органів державної влади –

З.С. Гладуном, А.С. Крупником, Т.В. Семигіною, проблем захисту прав та 

свобод громадян з позицій міжнародного права – М.В. Буроменським, 

І.Ю. Ліщиною, В.В. Лутковською, В.І. Муравйовим та іншими. 

Серед наукових досліджень, які стали науково-методологічним підґрунтям 

дослідження питання адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні, слід відзначити дисертацію В.П. Таранухи 

«Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих 

органів виконавчої влади», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук (2003), в якій автором досліджено поняття та сутність 

звернень громадян як засобу забезпечення законності в діяльності місцевих 

органів виконавчої влади. У дисертаційному проекті О.А. Мостового 

«Адміністративно-правові та організаційні засади проваджень за зверненнями 

громадян до органів виконавчої влади України», поданому на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2011), автором досліджено 

питання удосконалення адміністративно-правових та організаційних засад 

провадження за зверненнями громадян до органів виконавчої влади України. 

Інший аспект досліджуваної проблематики, а саме: проблеми удосконалення 

законодавчого забезпечення діяльності органів виконавчої влади по розгляду 

звернень громадян розкрито у дисертації Д.С. Сірика «Правове регулювання 

діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян», 

поданій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2013). У 

дисертаційній роботі В.А. Соболя «Звернення громадян як механізм взаємодії 

держави та суспільства», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління (2014), здійснено науково-теоретичне 

обґрунтування основних засад функціонування та розвитку інституту звернень 

громадян як важливого механізму взаємодії держави та суспільства, визначено 

його роль у процесі реалізації прав і свобод людини в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні. 

Комплексно досліджено концептуальні та прикладні проблеми роботи 

прокуратури зі зверненнями громадян та юридичних осіб у дисертації 

І.С. Ковальчук «Організаційно-правові проблеми розгляду звернень громадян і 

юридичних осіб в органах прокуратури», поданій на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук (2008). Науковий пошук щодо дослідження 

окремих аспектів інституту звернення громадян до органів державної і 

самоврядної влади здійснено О.А. Зарічним у дисертації «Участь громадськості 

у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження», поданій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2017). 

Безперечно, теоретичні доробки вказаних науковців є неоціненним внеском 

у розвиток як теорії адміністративного права, так й інституту звернення 

громадян, зокрема. Водночас попри всю значущість указаних та інших 

наукових праць, у контексті стрімкого реформування та оновлення 

законодавства, логіка попередніх наукових досліджень та інтереси практики 
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зумовлюють актуальність потреби вирішення на науковому рівні низки 

дискусійних питань шляхом проведення комплексного дослідження 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні, науковим «базисом» для якого стали праці вказаних вчених. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 роки, комплексних 

наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) 

та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім 

того, проблематика дослідження є пов’язаною із підготовкою змін до 

адміністративного законодавства та безпосередньо стосується Концепції 

адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України 

від 22.07.1998 р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–

2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. 

№ 68/2016; Стратегії реформування державного управління України на період 

до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.06.2016 р. № 474-р; Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 

2018-2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

25.10.2017 р. № 779-р.; Стратегії реформування системи державного нагляду 

(контролю), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18.12.2017 р. № 1020-р.; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 роки, затвердженої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі комплексного аналізу положень чинного законодавства України, 

міжнародних правових актів та проектів законів, вітчизняних та зарубіжних 

наукових, навчальних, публіцистичних джерел, з урахуванням вітчизняних 

наукових теорій та позитивного досвіду, обґрунтувати концептуальні 

адміністративно-правові засади забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні, надати науково обґрунтовані пропозиції й рекомендації щодо їх 

удосконалення, виділити закономірності та проблеми практики реалізації 

механізму звернення громадян й сформулювати сучасну концепцію 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

– ґрунтуючись на методології системного підходу, охарактеризувати 

розвиток наукової думки щодо адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні; надати поглиблену інтерпретацію 

розвитку інституту звернення громадян в Україні; 



5 

– встановити методологічні особливості пізнання інституту звернення 

громадян та розкрити онтологічний, гносеологічний та аксіологічний аспекти 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні; 

– визначити поняття та надати сутністно-якісну характеристику звернення 

громадян;  

– здійснити систематизацію та обґрунтувати класифікацію звернень 

громадян; 

– визначити основні сутнісні характеристики електронної петиції як 

різновиду звернень громадян у контексті новел національного законодавства; 

– розкрити основні вимоги до змісту та форми звернень громадян; 

– охарактеризувати систему суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах 

щодо розгляду звернень громадян; 

– розкрити особливості процедури розгляду усного звернення; 

– виділити специфіку процедури розгляду письмового звернення; 

– охарактеризувати сучасні тенденції розвитку механізму звернення 

громадян в Україні; 

– обґрунтувати перспективи модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства та шляхи наповнення новим 

змістом адміністративно-правових засад звернення громадян в Україні; 

– розробити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, зорієнтовані на підвищення ефективності адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із процесом 

реалізації механізму звернення громадян в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового, статистичного 

тощо), використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність та переконливість отриманих результатів. 

Первинну векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід, який в 

окремих питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним) підходом (що 

дав змогу звертатися до таких сегментних ціннісних орієнтирів, як взаємодія 

держави та суспільства, мета адміністративно-правового забезпечення, 

демократизація та відкритість системи публічного управління, основні засади 

(ідеї) адміністративного права та належного врядування тощо). Діалектичний 

метод був основним методологічним засобом пізнання сутності та змісту 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні, характеристики окремих видів звернення громадян в Україні, системи 

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

громадян, процедури розгляду усного та письмового звернення громадян в 
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Україні, спрямовував і зумовлював результати наукового пошуку на основі 

ключових принципів діалектичного пізнання: історизму, об’єктивності, 

конкретності, детермінізму, розвитку, протиріч (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1). 

Історичний підхід сприяв виявленню закономірностей та динаміки розвитку 

інституту звернення громадян в Україні (підрозділи 1.1, 1.4), аналіз та синтез 

дозволив визначити ознаки, сутність та зміст понять «звернення громадян», 

«процедура подання звернення громадян», сформувати вказане та інші поняття 

(підрозділи 1.3, 2.2), визначити відмінні та спільні ознаки між інститутами 

звернення громадян та запиту на інформацію (підрозділ 1.3), а також 

опрацювати доктринальні досягнення із відповідної тематики (підрозділ 1.1). За 

допомогою форми аналізу – систематизації – визначено проблеми градації 

звернень громадян у залежності від різних критеріїв, а саме: від змісту 

звернення, від способу подання, від ознаки надходження, за суб’єктом подання, 

від форми звернення, від статусу заявника (підрозділи 2.1, 2.2). Структурно-

функціональний метод застосовано під час проведення систематизації та 

обґрунтування класифікації звернень громадян (підрозділ 2.1), дослідження 

проблематики електронної петиції як способу звернення громадян, який 

забезпечує конституційне право на учать в управлінні публічними справами 

(підрозділ 2.2), а також забезпечив зважене опрацювання стану правового 

регулювання інституту звернень громадян (підрозділ 1.4). 

Під час дослідження адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні широкого застосування знайшли також 

спеціально-правові методи. Так, формально-догматичний (догматичний, 

юридико-технічний) метод дав змогу проаналізувати норми чинного 

законодавства, що закріплюють вимоги до змісту та форми звернень громадян, 

процедуру розгляду усного та письмового звернення громадян, вирішити 

окремі проблемні аспекти щодо подолання наслідків, спричинених порушенням 

положень законодавства України про звернення громадян, сприяючи 

встановленню прикладних меж запобігання вказаним порушенням, змістового 

та суб’єктного обсягу такого запобігання (підрозділи 1.4, 2.3, 3.2, 3.3). 

Порівняльно-правовий метод використано для визначення напрямів 

удосконалення правових засад інституту звернень громадян в Україні, вивчення 

сучасних тенденцій розвитку механізму звернення громадян в Україні, а також 

для обґрунтування перспектив модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства та наповнення оновленим 

змістом адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні (підрозділи 1.4, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2). Методи лінгвістичного 

аналізу і тлумачення правових норм сприяли виявленню прогалин та інших 

недоліків законодавства, виробленню пропозицій щодо його 

вдосконалення (підрозділи 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3). Комплексне застосування 

вказаних методів забезпечило повноту та об’єктивність положень, наведених у 

дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 
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центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політико-

правова публіцистика, словниково-довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційне 

дослідження є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим адміністративно-правовому 

забезпеченню механізму звернення громадян в Україні. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

запропоновані здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– визначено, що суб’єктом подання електронної петиції є автор (ініціатор – 

особа, яка забезпечуючи свої інтереси, своєю творчою працею створила 

електронну петицію; 

– суб’єктом проступку у вигляді порушення права на звернення визначено 

фізичну особу, яка здійснює особливий вид професійній діяльності, є 

посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової 

інформації, та є уповноваженою приймати, розглядати звернення і приймати за 

ними рішення; 

– 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; 

– 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 
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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; 

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; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення про те, що розгляд та вирішення звернень громадян є 

закономірною та невід’ємною функцією органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, роль якої 

значно поглиблюється в умовах подальшої демократизації українського 

суспільства і проведення адміністративної реформи в Україні; 

– положення відносно процедурних особливостей діяльності 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 щодо розгляду 

звернень громадян; 
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– наукові положення щодо виокремлення стадій процедури усного 

звернення шляхом виокремлення таких стадій, як: подання 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 пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викриття недоліків в роботі, оскарження дії 

посадових осіб, державних і громадських органів; розгляд звернення суб’єктом, 

до якого його адресовано; доведення результатів розгляду звернення до особи, 

яка зверталась із відповідним поданням; 

– теоретичні положення щодо встановлення факту відсутності у юридичних 

осіб загального права на звернення до органів Служби безпеки України, що, з 

урахуванням оперативності відповідної процедури, обмежує їх можливість 

захищати свої права у сфері публічного управління; 

– пропозиції щодо прийняття Адміністративно-процедурного кодексу 

України; 

запропоновано внесення змін до Закону України «Про звернення громадян». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, пропозиції та рекомендації 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, сприятимуть 

удосконаленню адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні. Одержані результати можуть бути використаними та 

використовуються в таких напрямах: 

– у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та подальшого 

дослідження проблематики адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні; 

– правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-правових 

актів, якими встановлено механізм звернення громадян в Україні; 

– у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності практичної 

реалізації визначеного національним законодавством механізму звернення 

громадян в Україні, а також для поліпшення й удосконалення адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні; 

– у навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників зі 

спеціальностей «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративно-процедурне право», «Правове забезпечення публічного 

адміністрування», а також під час викладання студентам закладів вищої освіти 

відповідних дисциплін. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації оприлюднено на 10 міжнародних науково-

практичних конференціях: «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Львів, 2017 р.); «Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 

2020 р.); «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 

2019 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Становлення громадянського 



10 

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); 

«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 

2016 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, 2017 р.); «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 

(м. Дніпро, 2019 р.).  

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 

31 науковій праці, у тому числі в 1 одноосібній монографії, 20 наукових 

статтях, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях з юридичних наук, а 

також в 10 тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

які містять дванадцять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 434 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 352 сторінки. Список використаних джерел налічує 

487 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено ступінь 

наукової дослідженості вибраної для аналізу проблематики, визначено мету і 

задачі, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи із науковими 

програмами, планами, темами, наведено відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів і публікації, а також структуру й обсяг 

дисертаційної роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян» 

складається з чотирьох підрозділів і присвячений з’ясуванню фундаментальних 

проблем адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні, методології дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян, загальним засадам інституту 

звернення громадян, а також оцінці сучасного стану наукової розробки 

проблематики забезпечення механізму звернення громадян в Україні. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрямки розвитку науковий думки щодо 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні» окреслено загальногалузеві термінологічні аспекти дослідження. 

Наведено огляд досліджень проблематики забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні, 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 
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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. Зокрема, привертають увагу 

праці засновників та лідерів наукових шкіл, передусім В.Б. Авер’янова, 

Е.А. Афоніна, О.М. Бандурки, В.М. Бевзенка, М.Н. Берідзе, Ю.П. Битяка, 

І.В. Бойка, В.Т. Білоуса, Л.Д. Воєводіна, Н.М. Драгомирецької, О.В. Закаленко, 

Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, К.О. Кісілевич, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.К. Костюкевича, Л.І. Летнянчина, 

В.В. Малькова, Р.С. Мельника, С.І. Москаленко, О.А. Мостового, 

А.М. Новицького, Д.С. Сірика, В.А. Соболя, А.А. Стародубцева, В.П. Таранухи, 

В.І. Цимбалюка та інших, які створили ґрунт для вирішення проблематики 

дисертаційного дослідження. 

Акцентовано увагу на тому, що питання правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні частково входили до предмета багатьох наукових 

праць, однак пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпаними. Разом із 

тим, застосування системного підходу та критичний аналіз наукового доробку 

вчених, які займалися розробкою окремих аспектів адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні, дали змогу зробити 

висновок про відсутність комплексних робіт, присвячених безпосередньо 

проблематиці адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні, які б у повій мірі враховували положення адміністративно-

правової доктрини та законодавства, правозастосування, законних інтересів та 

прав громадян. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян» висвітлено сучасні методологічні 

підходи до з’ясування сутності та змісту адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян, використані вченими у 

вітчизняній юридичній науці для його пізнання. Наголошено, що серед 

складників методології дослідження зазначеної проблематики чільне місце 

займають онтологія, гносеологія та аксіологія. З огляду на предмет наукового 

пізнання, якого усе-таки більш прив’язано до нормативного матеріалу та 

прикладного правозастосування, визначено обмежену контекстну придатність 

постнекласичної методології юриспруденції. Водночас повне їх виключення не 

здійснено, адже певні теоретичні припущення спочатку висувалися на чуттєво-

ірраціональному рівні та лише потім знаходили (або не знаходили) логічного 

обґрунтування. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та правова природа звернення громадян» 

встановлено, що звернення громадян виконують певні функції (основні 

напрямки правового впливу на суспільні відносини, що відображають їх роль та 

призначення в регулюванні останніх і здійснюються за допомогою відповідних 

засобів з метою належної реалізації та захисту прав, свобод та законних 

інтересів громадян). Виокремлено такі функції інституту звернення громадян: 

1) правоохоронна – забезпечує безконфліктну реалізацію прав, свобод і 
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законних інтересів людини і громадянина, сприяє недопущенню порушення 

принципу законності у діяльності суб’єктів владних повноважень; 

2) регулятивна – забезпечує узгодженість публічних інтересів; 3) сприяюча – 

має на меті сприяння реалізації особами наданих їм прав, свобод і законних 

інтересів; 4) інформаційна – є джерелом відомостей для органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування про проблеми громадян; 

5) контрольна – є структурним елементом системи заходів правового та 

організаційного характеру, які здійснюються з метою дотримання суб’єктами 

владних повноважень у своїй діяльності норм чинного законодавства; 

6) стимулююча – забезпечує повноцінне функціонування діяльності державного 

механізму. 

Розкрито зміст критеріїв результативності та ефективності в оцінюванні 

діяльності суб’єктів владних повноважень щодо звернень громадян. 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. 

Визначено відмінні та спільні ознаки між інститутами звернення громадян 

та запиту на інформацію на основі таких детермінант, як: нормативно-правове 

забезпечення, мета подання, суб’єктний склад, процедурний механізм, 

оплатність, терміни, протягом яких має бути надано відповідь на звернення та 

інформацію, яка запитується. 

У підрозділі 1.4 «Правове регулювання інституту звернень громадян» 

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. Вказане 

обумовлюється особливим значенням конституційного права громадян на 

звернення та наявністю значної кількості нормативно-правових актів в різних 

галузях (конституційній, адміністративній, цивільно-правовій) та сферах 

(управлінській, соціальній, бюджетній). Відтак, правову основу звернень 

громадян становлять: а) Конституція України; б) міжнародні нормативно-

правові акти; в) Закон України «Про звернення громадян»; г) підзаконні 

нормативно-правові акти; д) індивідуальні акти. 

Виокремлено такі види адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про звернення громадян в залежності від суб’єкта вчинення 

правопорушення, як: а) адміністративна відповідальність суб’єкта владних 

повноважень; б) адміністративна відповідальність суб’єкта звернення. 

З’ясовано, 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. 
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Розділ 2 «Якісно-змістовна характеристика інституту звернення 

громадян» складається з трьох підрозділів і присвячений систематизації та 

класифікації звернень громадян, основним сутнісним характеристикам 

електронної петиції як різновиду звернень громадян у контексті новел 

національного законодавства та основним вимогам до змісту та форми звернень 

громадян. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація звернень громадян» проведено градацію 

звернень громадян у залежності від таких критеріїв: зміст звернення, спосіб 

подання, ознаки надходження, суб’єкт подання, форма звернення, статус 

заявника. Увагу акцентовано на проблематиці чіткого розмежування видів 

звернень не тільки в дефініційному аспекті, але й з урахуванням практики їх 

розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Визначено, що ефективний розгляд та вирішення звернень громадян є 

можливим лише за умови чіткості визначення ознак окремих видів звернень 

громадян та відповідної деталізації процедури їх розгляду та вирішення. 

Встановлено, що незалежно від різновиду, зверненням громадян є 

притаманною сукупність спільних ознак, а саме: 1) метою подання звернення 

громадян є сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним 

законодавством прав та інтересів громадян; 2) суб’єктом подання звернення 

громадян є фізичні особи, які володіють відповідним рівнем правосуб’єктності; 

3) нормативно-правовою основою інституту звернень громадян є сукупність 

норм публічного права; 4) порядок розгляду звернень громадян є 

формалізованим та юрисдикційним; 5) відповідь на звернення громадян має 

відповідати вимогам, яких встановлено до адміністративних актів. 

Доведено, що звернення громадян пов’язані єдиним функціональним 

призначенням, що має прояв у таких функціях: правоохоронній, яка забезпечує 

безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина, сприяє недопущенню порушення принципу законності у 

діяльності суб’єктів владних повноважень; регулятивній, яка забезпечує 

узгодженість публічних інтересів (тобто інтересів соціальної спільності, що 

легалізовані і задоволені державою); сприяючій, яка має на меті сприяння 

реалізації особами наданих їм прав, свобод і законних інтересів; інформаційній, 

яка є джерелом інформації як для суб’єктів владних повноважень, так і для осіб, 

що звертаються за інформацією; контрольній, яка є вираженою через систему 

заходів правового та організаційного характеру, що здійснюються з метою 

дотримання суб’єктами владних повноважень у своїй діяльності норм чинного 

законодавства з метою захисту і забезпечення прав і законних інтересів людини 

та фундаментальних свобод, і на повагу до них; стимулюючій, яка забезпечує 

повноцінне функціонування діяльності державного механізму. 

Обґрунтовується теоретичне положення про те, що скарга громадян на дії 

(бездіяльність) чи рішення суб’єкта владних повноважень є 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. 
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У підрозділі 2.2 «Електронна петиція як різновид звернень громадян» 

акцентується увага на тому, що електронна петиція є способом звернення 

громадян, який забезпечує конституційне право на учать в управлінні 

публічними справами. Визначено 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. Встановлено, що електронну петицію може бути подано у 

письмовій формі електронним способом через інформаційну (автоматизовану) 

систему, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням 

технічних і програмних засобів. 

Обґрунтовано, що електронна петиція є різновидом колективного 

звернення, при цьому поняття «суб’єкт звернення» не співпадає з поняттям 

«суб’єкт, що підтримує електронну петицію». Що дає змогу зробити висновок, 

що суб’єктом звернення, тобто суб’єктом подання електронної петиції, є автор 

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

створила електронну петицію. Суб’єктом, що підтримує електронну петицію, є 

особа, яка ідентифікувавши свою особу, виявила намір підтримати своїм 

підписом електронну петицію. 

Встановлено, що процедура подання електронної петиції складається з 

таких стадій: 1) створення електронної петиції; 2) оприлюднення електронної 

петиції на офіційному веб-сайті суб’єкта, до якого подано електронну петицію; 

3) розгляд електронної петиції; 4) надання відповіді на електронну петицію. 

Акцентовано увагу на порядку розгляду та оприлюднення електронної петиції 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою 

України, органами місцевого самоврядування. 

У підрозділі 2.3 «Вимоги до змісту та форми звернень громадян» 

проаналізовано вимоги, що висуваються до змісту звернення: 1) наявність 

вказівки на адресата; 2) наявність ідентифікаційних даних щодо заявника; 

3) наявність підпису фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для 

юридичної особи – підпису керівника або представника юридичної особи, 

скріплений печаткою юридичної особи із зазначенням дати; 4) наявність 

доданих документів, які підтверджують повноваження представника, у разі 

подання звернення представником зацікавленої особи; 5) збереження 

актуальності змісту звернення, яке досягається через своєчасність його 

подання. 

Встановлено, що звернення має бути подано в установленій формі: усній 

або письмовій. Відповідно, письмове звернення друкується або пишеться від 

руки розбірливо і чітко, усне – викладається громадянином на особистому 

прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через контактні центри, 

телефонні «гарячі лінії». 

Розділ 3 «Механізм розгляду звернень громадян» складається з трьох 

підрозділів, присвячених з’ясуванню складу учасників правовідносин, які 

виникають при розгляді звернень громадян, а також особливостей та специфіки 

процедури розгляду усного та письмового звернення. 
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У підрозділі 3.1 «Суб’єкти, які беруть участь у правовідносинах щодо 

розгляду звернень громадян» проаналізовано склад учасників правовідносин, 

які виникають при розгляді звернень громадян. На основі теоретичних 

досліджень та чинного законодавства виокремлено чотири групи суб’єктів, які 

беруть участь у правовідносинах щодо розгляду звернень громадян.  

До суб’єктів розгляду звернення громадян віднесено: органи державної 

влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації; 

об’єднання громадян; засоби масової інформації. 

З’ясовано, 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. 

Додатково акцентується увага на ту обставину, що застосування 

адміністративного розсуду під час розгляду звернень органами державної влади 

є проявом реалізації повноважень, результатом чого є надання відповіді на 

звернення, яким конкретно-визначені суспільні відносини будуть 

врегульованими та буде досягнуто стан, за якого дотримано та забезпечено 

права і свободи людини та громадянина. 

До ознак застосування адміністративного розсуду під час розгляду звернень 

громадян органами державної влади віднесено такі: 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. 

У підрозділі 3.2 «Процедура розгляду усного звернення» проаналізовано 

особливості процедури звернень громадян, яких було подано в усній формі за 

допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, 

телефонні «гарячі лінії» та на особистому прийомі. Встановлено, що 

особливості процедури звернень громадян, які подаються в усній формі, 

полягають у способі подання, в процедурних діях, які мають вчинятись як 

особою, що звертається, так і суб’єктом, до якого адресовано звернення, 

одночасності подання усного звернення та ознайомлення з його змістом 

особою, яка приймає звернення. Звернено увагу на проблемні моменти, яких 

пов’язано з недоліками адміністративно-правового регулювання процедури 

звернень громадян, поданих в усній формі, та констатовано наявність надмірно 

формалізованої процедури особистого прийому в окремих суб’єктів публічного 
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адміністрування, а також невідповідність прийнятих ними підзаконних актів 

вимогам закону. 

Окремо 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. 

У підрозділі 3.3 «Процедура розгляду письмового звернення» проаналізовано 

сутність та особливості процедури розгляду письмового звернення громадян. 

Зазначено, що письмові звернення громадян підлягають обов’язковому 

первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції 

відповідного органу чи установи та призначення конкретного виконавця. 

На підставі аналізу положень чинного законодавства виділено стадії та 

етапи процедури розгляду письмового звернення: 1) в межах стадії розгляду 

звернення виокремлено: а) етап первинного розгляду, який складається з 

сукупності процедурних дій: перевірка правильності адресування звернення; 

реєстрація звернення; у разі встановлення факту надсилання звернення не за 

адресою – пересилання за належністю після їх реєстрації; передача звернення із 

дорученням відповідному виконавцю; б) поточний розгляд звернення, який 

складається з наступних процедурних дій: розгляд посадовою особою, до 

повноважень якої належить розгляд звернень громадян; проведення перевірки 

звернення; прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення питань, 

поставлених у зверненні; 2) в межах підсумкової стадії розгляду звернень 

виокремлено етапи: а) наступного контролю за вирішенням відповідного 

доручення щодо звернення; б) етап наступного контролю за надсиланням 

обґрунтованих та своєчасних відповідей на звернення; в) етап зняття звернення 

з контролю; г) етап додаткового контролю за вирішенням відповідного 

доручення щодо звернення. Зазначено, 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. 

Розділ 4 «Новітня парадигма адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні» складається з двох підрозділів, 

присвячених сучасним тенденціям та перспективам модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства. 

У підрозділі 4.1 «Сучасні тенденції розвитку механізму звернення громадян 

в Україні» проаналізовано сучасні тенденції розвитку механізму взаємодії 

держави та суспільства, а також окреслено його проблемні аспекти. 

Акцентовано увагу на тому, що однією із найважливіших проблем сучасного 

суспільного розвитку є питання взаємовідносин держави і громадянина в 
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умовах формування ефективних національних та міжнародних інструментів 

захисту прав і свобод людини, адже наявність чи відсутність основних прав і 

свобод людини виступає найбільш яскравим показником ступеня розвитку 

громадянського суспільства та побудови правової держави. 

Встановлено, що критично важливим фактором модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства є 

індивідуалізація діалогу, що пояснюється незавершеністю процесів політичної 

структуризації суспільства та необхідністю посилення відкритості та прозорості 

підготовки та прийняття державно-управлінських рішень. 

Окреслення основних перспектив модернізації механізму звернення 

громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства, з певним 

абстрагуванням, дало змогу підтвердити обумовленість недоліків інституційно-

функціональної організації влади на місцевому рівні сталою правовою 

неврегульованістю.  

Дисертантом зауважено, що підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом активувало процес децентралізації державної влади в 

Україні та створення умов для реалізації можливостей, яких надано місцевому 

самоврядуванню. Охорона і посилення місцевого самоврядування асоціюється 

із розбудовою демократії в державі, адже цей процес спонукає громадян 

самостійно вирішувати власні проблеми та захищати інтереси, одночасно 

звузивши сфери впливу держави на суспільство. Вказані зміни сприяють 

вдосконаленню механізму захисту конституційного права громадян щодо 

звернення до органів місцевого самоврядування. Більше того, практика 

європейських держав щодо впровадження децентралізованого управління 

територією свідчить про ефективність залучення громадян до управління 

місцевими справами шляхом подання звернень. 

Наявність же розгалуженої системи органів місцевого самоврядування 

опосередковує потребу в систематизації їх повноважень щодо розгляду 

звернень громадян та теоретичному обґрунтуванні особливостей порядку 

опрацювання звернень. Взаємодія органів державної влади з громадянами 

внаслідок їх звернень у формі подання заяв, скарг, пропозицій та клопотань в 

сучасних умовах набуває актуальності і в зв’язку із тим, що у цьому процесі 

відбувається узгодження інтересів членів окремої територіальної громади. Як 

уявляється, звернення громадян, будучи суб’єктивним конституційним правом, 

є формою участі в управлінні як державними справами загалом, так і місцевими 

справами, є джерелом інформації про ефективність та результативність 

функціонування органів місцевого самоврядування та рівня довіри до них. При 

цьому, особливості адресата звернення поряд зі змістом такого звернення 

впливають на зміст останнього. 

У підрозділі 4.2 «Перспективи модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства» обґрунтовано необхідність 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій як сучасного 

інструменту реагування на звернення громадян. 

Встановлено, що досить важливим питанням є питання розширення спектру 

та надійності засобів комунікації, покликаних інформувати громадян про 
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технологію та процедури прийняття та реалізації рішень, які стосуються 

безпосередньо місцевих громад. Зазначено, що важливу роль у формуванні 

дієвих механізмів реагування на звернення громадян відіграє системне 

використання можливостей, які відкриваються завдяки запровадженню новітніх 

інформаційний технологій, що створюють суттєві можливості для оперативного 

доступу осіб та громадян до суспільно значущої інформації, допомагають 

зробити процес прийняття та реалізації рішень у сфері державного управління 

прозорим та обґрунтованим. 

Доведено, що запровадження інноваційних інформаційних технологій у 

сферу забезпечення механізму звернення громадян в Україні на теперішній час 

має здійснюватися поряд із підвищенням комп’ютерної освіченості громадян, 

що сприятиме реалізації можливості інтерактивного знаходження та усунення 

прогалин і протиріч, які дестабілізують ситуацію, породжують напруженість та 

знижують рівень довіри громадян до органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування, їх авторитету, і зрештою впливають на ефективність 

та результативність демократизації державного ладу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, яка 

полягає у розробленні теоретичних основ і практичних рекомендацій та в 

обґрунтуванні основних напрямів покращення адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. Отримані висновки, 

пропозиції та рекомендації щодо наукового й прикладного використання 

отриманих результатів вирішення наукової проблеми підтверджують 

актуальність теми. Основні ідеї дослідження такі: 

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні в кореляції з 

процесами запровадження людиноцентриського типу владно-суспільної 

взаємодії в контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються в державі. 

Акцентовано увагу на відсутності комплексних наукових робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні, які б у повій мірі враховували 

положення адміністративно-правової доктрини, законодавства, 

правозастосування, законних інтересів та прав громадян. Разом із тим, 

застосування методології системного підходу до дослідження розвитку 

наукової думки щодо адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні дозволило виявити основні напрями наукового 

пошуку розв’язання зазначеної проблематики. 

2. Переосмислено наявні наукові дослідження, які стали науково-

методологічним підґрунтям дослідження питання адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні, що дало змогу 

обґрунтувати підхід, відповідно до якого звернення громадян слід розглядати 

як адміністративно-правовий інститут, якого спрямовано на врегулювання 

однорідних суспільних відносин у сфері забезпечення права громадян на 
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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. 

Вказаному інститутові адміністративного права притаманні специфічні 

властивості: 1) міжгалузевість; 2) складний характер; 3) переважно 

регулятивний характер норм, які його наповнюють. Сказане є додатковим 

підтвердженням (а також окремим аспектом) загальної тенденції до 

гармонізації та зближення конституційної, адміністративної, цивільно-правової 

галузей, а також галузі міжнародного права. Схожа динаміка, як вбачається, 

сприяє досягненню єдиної мети забезпечення законності та ідеалів правової 

держави. 

3. Доведено, 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. 

Встановлено, що інститут звернень та інститут запитів на інформацію 

мають єдине функціональне призначення – забезпечення реалізації прав і 

свобод людини і громадянина. Вказані інститути можуть мати вираз у подані 

прохання до суб’єкта публічної адміністрації, проте при поданні звернення 

прохання буде стосуватися сприяння реалізації закріплених Конституцією 

України та чинним законодавством прав та інтересів громадян, а при поданні 

запиту на інформацію – надання публічної інформації, що знаходиться у 

володінні розпорядника інформації. 

4. Виокремлено систему нормативно-правових актів, якими врегульовано 

інститут звернення громадян. Встановлено, що правову основу звернень 

громадян становлять: а) Конституція України; б) міжнародні нормативно-

правові акти; в) Закон України «Про звернення громадян»; г) підзаконні 

нормативно-правові акти; д) індивідуальні акти. 

Визначено індивідуальний акт в якості елементу правового регулювання 

звернень громадян як офіційне рішення суб’єкта владних повноважень за 

наслідками об’єктивного розгляду та вирішення звернення, якого прийнято і 

засновано на нормах адміністративного права. Обґрунтовано необхідність 

розробки та прийняття нормативно-правових актів, яких було би спрямовано на 

нормативне врегулювання: порядку контролю за процедурою розгляду 

звернень громадян; доступність інформації про органи влади, про види 

звернень, які ними розглядаються; порядку отримання громадянином 

консультативної допомоги в органі виконавчої влади щодо можливості подання 

звернення громадян. 

5. Здійснено класифікацію звернень громадян за такими критеріями, як: 1) у 

залежності від змісту звернення: а) пропозиція (зауваження); б) скарга; в) заява 
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(клопотання); 2) у залежності від способу подання: а) звернення, що 

надсилається поштою; б) особисте подання звернення; в) подання звернення 

через представника, повноваження якого є оформленими відповідно до 

законодавства; г) надсилання звернення з використанням мережі Інтернет, 

засобів електронного зв’язку; 3) у залежності від ознаки надходження: 

а) первинне; б) повторне; 4) за суб’єктом подання: а) індивідуальне; 

б) колективне; в) анонімне; 5) у залежності від форми звернення: а) усні; 

б) письмові; 6) у залежності від статусу заявника: а) загальні: громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах 

знаходяться на території держави; б) спеціальні: учасників війни; дітей війни; 

інвалідів Великої Вітчизняної війни; інвалідів війни; учасників бойових дій; 

ветеранів праці; інвалідів I групи; інвалідів II групи; інвалідів III групи; дітей-

інвалідів; одиноких матерів; матері-героїні; багатодітних сімей; осіб, що 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи та ін. 

6. Встановлено, що 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. Акцентовано увагу на тому, що суб’єктом 

подання електронної петиції і суб’єктом, що підтримує електронну петицію, 

можуть бути громадяни України та особи, які не є громадянами України, але 

законно знаходяться на її території (ці суб’єкти мають таке ж право на подання 

звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами). 

7. Визначено, 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. 

Вимоги до змісту та форми звернення є єдиними, незалежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак особи, яка подала звернення. 

8. Виокремлено систему суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах 

щодо розгляду звернень громадян: 1) суб’єкти, що звертаються – це дієздатні 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на 

території держави на законних підставах; 2) особи, що розглядають звернення і 

приймають за ними рішення, а саме: органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, 

засоби масової інформації; 3) суб’єкти, які сприяють розгляду звернення, до 

яких належать особи, що надають інформацію задля прийняття обґрунтованого 
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рішення; 4) представники – особи, які є правомочними подавати звернення в 

інтересах громадянина, а саме: адвокати, законні представники неповнолітніх 

та недієздатних осіб, представники трудових колективів, правозахисних 

організацій, інші уповноважені особи. 

9. Встановлено, що процедура розгляду звернення громадян різниться в 

залежності від ряду критеріїв, а саме: від виду звернення, від суб’єкта подання, 

від суб’єкта, до якого подано звернення, від форми подання звернення, від 

порядку розгляду тощо. Встановлено, що процедура усного звернення 

громадянина включає такі стадії: подання 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 пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викриття недоліків в роботі, оскарження дій 

посадових осіб, державних і громадських органів; розгляд звернення суб’єктом, 

до якого його адресовано; доведення результатів розгляду звернення до особи, 

яка зверталась із відповідним поданням. 

10. Обґрунтовано стадії та етапи процедури розгляду письмового звернення: 

1) в межах стадії розгляду звернення виокремлено: а) етап первинного 

розгляду, який складається з сукупності процедурних дій: перевірка 

правильності адресування звернення; реєстрація звернення; у разі встановлення 

факту надсилання звернення не за адресою – пересилання за належністю після 

їх реєстрації; передача звернення із дорученням відповідному виконавцю; 

б) поточний розгляд звернення, який складається з таких процедурних дій: 

розгляд посадовою особою, до повноважень якої належить розгляд звернень 

громадян; проведення перевірки звернення; прийняття рішення та вжиття 

заходів щодо вирішення питань, поставлених у зверненні; 2) в межах 

підсумкової стадії розгляду звернень виокремлено етапи: а) наступного 

контролю за вирішенням відповідного доручення щодо звернення; б) етап 

наступного контролю за надсиланням обґрунтованих та своєчасних відповідей 

на звернення; в) етап зняття звернення з контролю; г) етап додаткового 

контролю за вирішенням відповідного доручення щодо звернення. 

11. Запропоновано для усунення виявлених змістових і технічних недоліків 

нормативного регулювання механізму звернення громадян в Україні внести 

такі зміни до Закону України «Про звернення громадян»: 

 конкретизувати ст. 14 та ст. 16 щодо вимог дотримання законності під час 

розгляду скарг та пропозицій органами державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності, об’єднаннями громадян та посадовими особами; 

– визначити вік, з якого особа може подавати звернення та доповнення 

переліку осіб, звернення яких мають розглядатися у першочерговому порядку; 

– визначити перелік правопорушень у сфері розгляду та вирішення 

звернень громадян та систему стягнень, що застосовувалася би за їх вчинення; 

– доповнити положення ст. 3 шляхом закріплення понять «петиція» та 

«зауваження»; 
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– диференціювати порядок розгляду та вирішення різних за сутністю 

правових категорій, тобто «пропозиції», «заяви», «скарги»; 

– закріпити окремий порядок подання та розгляду електронної петиції 

органами місцевого самоврядування. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Котляревська Г.М. Адміністративно-правове забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим адміністративно-правовому 

забезпеченню механізму звернення громадян в Україні. Обґрунтовано 

концептуальний підхід, за яким інститут звернення громадян є одним із 

механізмів взаємодії держави та суспільства, визначено його роль у процесі 
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реалізації прав і свобод людини в умовах формування громадянського 

суспільства в Україні. 

Доведено, що інститут звернення громадян виконує такі функції (основні 

напрямки правового впливу на суспільні відносини, що відображають їх роль та 

призначення в регулюванні останніх і здійснюються за допомогою відповідних 

засобів з метою належної реалізації та захисту прав, свобод та законних 

інтересів громадян): 1) правоохоронна; 2) регулятивна; 3) сприяюча; 

4) інформаційна; 5) контрольна; 6) стимулююча. 

Обґрунтовано, що звернення громадян є: 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; 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. 

Встановлено, що інститут звернень та інститут запитів на інформацію 

мають єдине функціональне призначення – забезпечення реалізації прав і 

свобод людини і громадянина. Вказані інститути можуть мати вираз у подані 

прохань до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, проте 

при поданні звернення прохання буде стосуватися сприяння реалізації 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством прав та інтересів 

громадян, а при поданні запиту на інформацію – надання публічної інформації, 

що знаходиться у володінні розпорядника інформації. 

Запропоновано авторський варіант систематизації та класифікації звернень 

громадян із застосуванням значної кількості різних критеріїв для розподілу на 

види, що позитивним чином впливає на розуміння їх сутності та унікальності. 

Розкрито специфіку та основні сутнісні характеристики електронної петиції як 

різновиду звернень громадян у контексті новел національного законодавства. 

Зосереджено увагу на характеристиці основних вимог до змісту та форми 

звернень громадян. 

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

розгляду звернень громадян: 1) суб’єкти, що звертаються – це дієздатні 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на 

території держави на законних підставах; 2) особи, що розглядають звернення і 

приймають за ними рішення, а саме: органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, 

засоби масової інформації; 3) суб’єкти, які сприяють розгляду звернення, до 

яких належать особи, що надають інформацію задля прийняття обґрунтованого 

рішення; 4) представники – особи, які правомочні подавати звернення в 

інтересах громадянина, а саме: адвокати, законні представники неповнолітніх 

та недієздатних осіб, представники трудових колективів, правозахисних 

організацій, інші уповноважені особи. 

Проаналізовано механізми реагування держави на звернення громадян у 

сучасних умовах розвитку суспільства, особливості та специфіку процедури 
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розгляду усного та письмового звернення. Доведено, що процедура розгляду 

звернення громадян різниться в залежності від ряду критеріїв, а саме: від виду 

звернення, від суб’єкта подання, від суб’єкта, до якого подано звернення, від 

форми подання звернення, від порядку розгляду тощо. 

Встановлено, що критично важливим фактором модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства є 

індивідуалізація діалогу, що пояснюється незавершеністю процесів політичної 

структуризації суспільства та необхідністю посилення відкритості та прозорості 

підготовки та прийняття державно-управлінських рішень. 

Встановлено, що досить важливим питанням є питання розширення спектру 

та надійності засобів комунікації, покликаних інформувати громадян про 

технологію та процедури прийняття та реалізації рішень, які стосуються 

безпосередньо місцевих громад. Зазначено, що важливу роль у формуванні 

дієвих механізмів реагування на звернення громадян відіграє системне 

використання можливостей, які відкриваються завдяки запровадженню новітніх 

інформаційний технологій, що створюють суттєві можливості для оперативного 

доступу осіб та громадян до суспільно значущої інформації, допомагають 

зробити процес прийняття та реалізації рішень у сфері державного управління 

прозорим та обґрунтованим. 
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правовий інститут, взаємодія держави та суспільства, електронна петиція, 

заява, захист прав і свобод людини та громадянина, інститут звернень 

громадян, механізм звернення громадян, механізм реалізації права на звернення, 

механізм реагування на звернення, письмове звернення, пропозиція, публічне 

адміністрування, скарга, суб’єкт публічної адміністрації, усне звернення. 

 

Котляревская А.М. Административно-правовое обеспечение механизма 

обращения граждан в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

Диссертация является одним из первых в отечественной административно-

правовой науке целостным комплексным исследованием, посвященным 

административно-правовому обеспечению механизма обращения граждан в 

Украине. Обосновано концептуальный подход, согласно которому институт 

обращения граждан является одним из механизмов взаимодействия государства 

и общества, определена его роль в процессе реализации прав и свобод человека 

в условиях формирования гражданского общества в Украине. 

В диссертации на основе методологии системного подхода 

проанализированы положения доктринальных источников относительно 

административно-правового обеспечения механизма обращения граждан в 

Украине. Приведены теоретическое обобщение и новое решение научной 

проблемы, в частности, произведена углубленная интерпретация развития 
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института обращения граждан в Украине, исследованы функции института 

обращений граждан, а также раскрыта его системная природа. 

Доказано, что институт обращения граждан выполняет следующие функции 

(основные направления правового воздействия на общественные отношения, 

отражающие их роль и назначение в регулировании последних и 

осуществляющиеся с помощью соответствующих средств с целью надлежащей 

реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан): 

1) правоохранительная – обеспечивает бесконфликтную реализацию прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, способствует 

недопущению нарушения принципа законности в деятельности субъектов 

властных полномочий; 2) регулятивная – обеспечивает согласованность 

публичных интересов; 3) способствующая – служит целям реализации лицами 

предоставленных им прав, свобод и законных интересов; 4) информационная – 

источник сведений для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о проблемах граждан; 5) контрольная – система мер правового 

и организационного характера, которые осуществляются с целью соблюдения 

субъектами властных полномочий в своей деятельности норм действующего 

законодательства; 6) стимулирующая – обеспечивает полноценное 

функционирование деятельности государственного механизма. 

Обосновано, что обращения граждан являются: во-первых, формой 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти в 

целом, и отдельных должностных или служебных лиц в частности, с помощью 

которой выражается требование граждан о восстановлении нарушенного права; 

во-вторых, способом формирования правосознания граждан, залогом 

становления гражданского общества; в-третьих, формой участия населения в 

государственном управлении и решении государственных и общественных дел 

путем целенаправленного воздействия гражданина на деятельность субъектов 

властных полномочий. 

Установлено, что институт обращений и институт запросов на информацию 

имеют единое функциональное назначение – обеспечение реализации прав и 

свобод человека и гражданина. Указанные институты могут иметь выражение в 

представлении просьб в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, однако при подаче обращения просьба будет касаться 

содействия реализации закрепленных Конституцией Украины и действующим 

законодательством прав и интересов граждан, а при подаче запроса на 

информацию – предоставления публичной информации, находящейся во 

владении распорядителя информации. 

Предложено авторский вариант систематизации и классификации 

обращений граждан с применением значительного количества различных 

критериев для деления на виды, что положительным образом влияет на 

понимание их сущности и уникальности. 

Раскрыты специфика и основные сущностные характеристики электронной 

петиции как разновидности обращений граждан в контексте новелл 

национального законодательства. Также внимание сосредоточено на 
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характеристике основных требований к содержанию и форме обращений 

граждан. 

Исследована система субъектов, участвующих в правоотношениях по 

рассмотрению обращений граждан: 1) субъекты, которые обращаются – это 

дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, 

находящихся на территории государства на законных основаниях; 2) лица, 

рассматривающие обращения и принимающие по ним решения, а именно: 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

предприятия, учреждения, организации, объединения граждан, средства 

массовой информации; 3) субъекты, которые способствуют рассмотрению 

обращений, к которым относятся лица, предоставляющие информацию для 

принятия обоснованного решения; 4) представители – лица, правомочные 

подавать обращения в интересах гражданина, а именно: адвокаты, законные 

представители несовершеннолетних и недееспособных лиц, представители 

трудовых коллективов, правозащитных организаций, другие уполномоченные 

лица. 

Проанализированы механизмы реагирования государства на обращения 

граждан в современных условиях развития общества, особенности и специфика 

процедуры рассмотрения устного и письменного обращения. Доказано, что 

процедура рассмотрения обращения граждан различается в зависимости от ряда 

критериев, а именно: от вида обращения, от субъекта представления, от 

субъекта, к которому подано обращение, от формы подачи обращения, от 

порядка рассмотрения и тому подобное. 

Обоснованы пути наполнения новым содержанием административно-

правовых основ обращения граждан в Украине, определены концептуальные 

предложения теоретического и практического характера, ориентированные на 

повышение эффективности реализации механизма обращения граждан в 

Украине. Обозначено, что критически важным фактором модернизации 

механизма обращения граждан в Украине на пути к европейскому сообществу 

является индивидуализация диалога, необходимость которой объясняется 

незавершенностью процессов политической структуризации общества и 

необходимостью усиления открытости и прозрачности подготовки и принятия 

государственно-управленческих решений. 

Установлено, что весьма важным вопросом является вопрос расширения 

спектра и надежности средств коммуникации, призванных информировать 

граждан о технологии и процедурах принятия и реализации решений, 

касающихся непосредственно местных общин. Отмечено, что важную роль в 

формировании действенных механизмов реагирования на обращения граждан 

играет системное использование возможностей, которые открываются 

благодаря внедрению новейших информационных технологий, создающих 

существенные возможности для оперативного доступа лиц и граждан к 

общественно значимой информации, помогающих сделать процесс принятия и 

реализации решений в сфере государственного управления прозрачным и 

обоснованным. 
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Kotliarevska H.M. Administrative and legal support of the mechanism of 

citizens’ appeals in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law: Specialty 12.00.07 – “Administrative law 

and process; finance law; information law”. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is the first in the domestic administrative-legal science integral 

complex research devoted to administrative and legal support of the mechanism of 

citizens’ appeals in Ukraine. It is substantiated the conceptual approach according to 

which the institute of citizens’ appeals is one of the mechanisms of the interrelation 

between the state and society; its role in the process of enjoyment the human rights 

and freedoms in the context of the formation of civil society in Ukraine is defined. 

Thesis proves that the institute of citizens’ appeals exercises the following 

functions (the primary areas of legal influence on the social relations which reflect 

their role and aim in the regulation of the latter and are implemented through the 

relevant means for an adequate enjoyment and protection of civil rights, freedoms 

and legitimate interests): 1) law enforcement; 2) regulatory; 3) promotional; 

4) informative; 5) control; 6) stimulatory. 

It is justified that citizens’ appeals are: a form of the public control over activities 

of the government in general and individual officer holders or officials in particular 

which assists in expressing citizens’ requirements for the renewal of violated right; a 

way of developing legal awareness of citizens which is a guarantee of the formation 

of the civil society; third, a form of citizens’ participation in the public administration 

and solution of the state and public affairs through a goal-oriented influence of a 

citizen on the activities of authorities. 

It is established the institute of citizens’ appeals and the institute of requests for 

information have a common functional purpose – to guarantee human and civil rights 

and freedoms. The mentioned institutes can be expressed in filing applications to 

public authorities and local self-government bodies. However, when one appeals, a 

petition concerns the facilitation of enjoyment of the civil rights and interests 

enshrined in the Constitution of Ukraine and the current legislation, and when one 

files a request for information – the provision of public information which an 

information manager possesses.  

The author’s interpretation of systematization and classification of citizens’ 

appeals with the use of an array of different criteria for the division into types, that 

positively influences the understanding of their essence and unique natures, is 

proposed. The specifics and principal significant characteristics of an e-petition as a 

kind of citizens’ appeals in the context of amendments of the national legislation are 
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covered. The focus is on the characteristics of key requirements for the content and 

form of citizens’ appeals. 

The system of entities participating in the legal relations in terms of the 

consideration of citizens’ appeals is studied: 1) requesting entities are legally 

competent citizens of Ukraine, foreigners and persons without citizenship; 2) persons 

who consider appeals and render decisions, namely: state authorities, local self-

government bodies, enterprises, establishments, organizations, citizen groups, mass 

media; 3) entities facilitating consideration of requests which include persons who 

provide information for the approval of well-reasoned decision; 4) representatives – 

persons authorized to submit appeals on behalf of a citizen, namely: lawyers, legal 

representatives of minors or incapacitated persons, representatives of staff, law 

enforcement organizations, other persons entitled. 

The mechanism of state response to citizens’ appeals under present-day 

conditions of the social development, features and specifics of a procedure of 

examination of oral and written request is analyzed. It is proved the procedure of 

examination of citizens’ appeals differs depending on a range of criteria, namely: a 

type of appeals, appealing entity, submitting entity, request addressee, form of 

request, examination procedure etc. 

It is established that critically important factor of modernization of the 

mechanism of citizens’ appeals in Ukraine on the way toward the European 

community is individualization of a dialogue that is explained by the incompleteness 

of the processes of structuring the society and a need to intensify an openness and 

transparency of the preparation and adoption of state managerial decisions. 

The research marks that there is an essential issue concerning the spread of a 

spectrum and reliability of mass media charged with informing citizens about the 

technology and procedures of approval and implementation of the decisions directly 

relating to the local communities. It is stated that crucial role in developing efficient 

mechanisms of response to citizens’ appeals belongs to the systemic use of 

opportunities, which are available due to the introduction of innovative information 

technologies that create integral options for immediate access of persons and citizens 

to socially relevant information, assist in making the process of approval and 

implementation of public administration decisions transparent and reasonable. 

Key words: administrative and legal institute, administrative and legal support, 

application, complaint, cooperation of state and society, e-petition, institute of 

citizens’ appeals, mechanism of citizens’ appeals, mechanism of implementation of 

right to appeal, mechanism of response to appeal, oral request, proposal, protection 

of human and civil rights and freedoms, public administration entity, public 

administration, written request. 
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