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державної влади повинні більшою мірою забезпечувати та 

обслуговувати суспільство і значно менше ним «управляти». 

Однак побудова «нового курсу» у відносинах держави з громадянами 

пов’язана з певними потенційними ризиками, які зводяться до того, що 

реалізовувати нововведення необхідно дуже уважно та ретельно, адже вкрай 

часто трапляються випадки, коли під час втілення в життя однієї ініціативи, 

цілком втрачаються напрацювання та результати реалізації іншої, більш 

вагомої. 

Зазначене передбачає необхідність розробки якісно нових та нормативно 

збалансованих підходів до налагодження ефективної взаємодії та співпраці 

суб’єктів владних повноважень з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями, що виражається, у тому числі, і через 

функціонування механізму звернень громадян. Більше того, взаємодія 

суб’єктів владних повноважень із інститутами громадянського суспільства у 

формі розгляду звернень передбачає не лише забезпечення реалізації прав і 

свобод людини і громадянина, але й виступає дієвим способом контролю за 

законністю діяльності органів державної влади та підвищення ефективності 

та результативності їх діяльності. 

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. Адже 

реалізація концепції адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні у такому вигляді, як її на теперішній час 

намагаються інтерпретувати у нормах законодавства України, виявляється 

недостатньою для ефективного забезпечення законності та ідеалів правової 

держави. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Обравши в якості предмету дослідження адміністративно-

правове забезпечення механізму звернення громадян в Україні, автор цілком 

правомірно акцентував увагу на таких ключових аспектах проблеми, як 

визначення поняття та надання сутністно-якісної характеристики звернення 

громадян, розкриття особливостей системи суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо розгляду звернень громадян, дослідження основних 

вимог до змісту та форми звернень громадян, визначення особливостей та 

специфіки процедури розгляду усного та письмового звернення, 

встановлення перспектив модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства та шляхів наповнення 

новим змістом адміністративно-правових засад звернення громадян в 

Україні. Особливої уваги приділено виокремленню особливостей 

правопорушень законодавства про звернення громадян, а також специфіці 

відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян. 

Автор поставив перед собою завдання, рішення яких можуть внести 

значні здобутки до адміністративної науки та практики удосконалення 

підходів до з’ясування сутності та змісту адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян, що свідчить про самостійність 

та комплексність проведеного дослідження. Зміст дисертаційної роботи 

свідчить про те, що дисертант впорався із поставленими завданнями, а саме: 

визначив стан наукових розробок щодо адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні; надав поглиблену 

інтерпретацію розвитку інституту звернення громадян в Україні; встановив 

методологічні особливості пізнання інституту звернення громадян та розкрив 

онтологічний, гносеологічний та аксіологічний аспекти адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні; визначив 

поняття та надав сутністно-якісну характеристику звернення громадян; 

здійснив систематизацію та обґрунтував класифікацію звернень громадян; 

визначив основні сутнісні характеристики електронної петиції як різновиду 
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звернень громадян у контексті новел національного законодавства; 

розкрив основні вимоги до змісту та форми звернень громадян; 

охарактеризував систему суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах 

щодо розгляду звернень громадян; розкрив особливості процедури розгляду 

усного звернення; виділив специфіку процедури розгляду письмового 

звернення; охарактеризував сучасні тенденції розвитку механізму звернення 

громадян в Україні; обґрунтував перспективи модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства та 

шляхи наповнення новим змістом адміністративно-правових засад звернення 

громадян в Україні; надав конкретні науково аргументовані пропозиції щодо 

розробки єдиного збалансованого підходу, зорієнтованого на підвищення 

ефективності адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні тощо. 

Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі 

законодавчих та інших нормативних актів, спеціальної наукової літератури. 

Дисертаційне дослідження містить отримані автором нові науково 

обґрунтовані результати у галузі науки адміністративного права, які у 

сукупності розв’язують важливу наукову проблему розробки теоретичних 

основ і практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів 

покращення адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні. 

Вдало застосовуючи сукупність методів і прийомів наукового пізнання, 

як загальнонаукових (діалектичного, історичного, логічного, системного 

аналізу тощо), так і спеціальних (документального аналізу, порівняльно-

правового, статистичного тощо), дисертант робить достовірні та обґрунтовані 

висновки щодо адміністративно-правових засад забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Наукова новизна даного дисертаційного дослідження обумовлюється в 

першу чергу тим, що воно по суті стало одним із перших у вітчизняній 
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адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

присвяченим адміністративно-правовому забезпеченню механізму звернення 

громадян в Україні. В результаті проведеного дослідження отримано цілісну 

наукову роботу, в якій представлено теоретичне обґрунтування основних 

напрямів покращення адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. 

Безпосередньо 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; 

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, 
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засобів масової інформації, та є уповноваженою приймати, розглядати 

звернення і приймати за ними рішення; 

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; 

велике практичне значення мають пропозиції автора щодо прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України, а також внесення змін до 

Закону України «Про звернення громадян», спрямованих на усунення 

виявлених змістових і технічних недоліків нормативного регулювання 

механізму звернення громадян в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у тому, що сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, 

зроблені узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та 

прикладне значення для науки адміністративного права і процесу, 



 7 

правотворчої діяльності та практики реалізації визначеного 

національним законодавством механізму звернення громадян в Україні, а 

також для поліпшення й удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. У цьому аспекті 

результати дослідження, по-перше, можуть бути використаними у науково-

дослідницькій сфері як фундамент для розв’язання та подальшого 

дослідження проблематики адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні. По-друге, результати 

дисертаційного дослідження можуть запроваджуватись у правотворчу 

діяльність – з метою вдосконалення нормативно-правових актів, якими 

встановлено механізм звернення громадян в Україні. По-третє, окремі 

пропозиції сприятимуть підвищенню 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 роботи є вдалою та охоплює 

розгляд питань від загальних до спеціальних, причому автор чітко окреслює 

структурні елементи адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. Зміст дисертаційного дослідження 

обумовлений поставленою метою та дослідницькими завданнями. В 

дисертації в логічній послідовності розкрито основні аспекти теми, зроблено 

відповідні висновки та надано рекомендації. 

Роботу написано зрозумілою і доступною мовою. Автор досить 

обґрунтовано критикує положення чинного законодавства України, дискутує 

із приводу наукових думок, проте ця критика та дискусія носить 

конструктивний характер, дозволяє глибше зануритися в суть досліджуваних 

категорій. 

Перший розділ дисертації присвячений з’ясуванню фундаментальних 

проблем адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні, методології дослідження адміністративно-правового 
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забезпечення механізму звернення громадян, загальним засадам 

інституту звернення громадян, а також оцінці сучасного стану наукової 

розробки проблематики забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні, що в більшій мірі має теоретичне спрямування. Слід відзначити 

зроблений автором ґрунтовний аналіз наукового доробку вчених, які 

займалися розробкою окремих аспектів адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. Аналіз відповідних 

наукових розвідок в цій сфері дозволив 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 (підрозділ 1.1. дисертації). 

Позитивним аспектом роботи є висвітлення сучасних методологічних 

підходів до з’ясування сутності та змісту адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян, використаних вченими у 

вітчизняній юридичній науці для його пізнання (підрозділ 1.2. дисертації), 

що, з огляду на предмет наукового пізнання, якого усе-таки більш прив’язано 

до нормативного матеріалу та прикладного правозастосування, дозволило 

визначити обмежену контекстну придатність постнекласичної методології 

юриспруденції. 

Розглядаючи поняття та правову природу звернення громадян 

(підрозділ 1.3. дисертації), автор цілком вірно зазначає, 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): 

1) правоохоронну; 2) регулятивну; 3) сприяючу; 4) інформаційну; 

5) контрольну; 6) стимулюючу. 
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Аналіз положень чинного законодавства України у сфері 

забезпечення права на звернення громадян у цілому надав авторові підстави 

зробити висновок щодо наявності досить значної нормативно-правової бази, 

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

систематизації (підрозділ 1.4. дисертації). Вказане обумовлено 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). 

Другий розділ дисертації присвячено 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. 

Автором акцентовано увагу 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 (підрозділ 2.1. дисертації). 

Особливий інтерес представляє підрозділ 2.2. дисертації «Електронна 

петиція як різновид звернень громадян», в якому 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. 
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Досить ґрунтовно автором розкрито 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. 

Також автором 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 (підрозділ 2.3. дисертації). 

Третій розділ дисертації присвячено з’ясуванню складу учасників 

правовідносин, які виникають при розгляді звернень громадян, а також 

особливостей та специфіки процедури розгляду усного та письмового 

звернення. 

Автором ґрунтовно 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, та 

доведено, 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 (підрозділ 3.1. дисертації). 

Говорячи про 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 
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прийомі, автор цілком вірно акцентує увагу на проблемних аспектах, 

яких пов’язано з недоліками адміністративно-правового регулювання 

процедури звернень громадян, поданих в усній формі, та констатує наявність 

надмірно формалізованої процедури особистого прийому в окремих суб’єктів 

публічного адміністрування, а також невідповідність прийнятих ними 

підзаконних актів вимогам закону (підрозділ 3.2. дисертації). 

Крім того, автором проаналізовано сутність та особливості процедури 

розгляду письмового звернення громадян, на підставі аналізу положень 

чинного законодавства виділено стадії та етапи процедури розгляду 

письмового звернення (підрозділ 3.3. дисертації). 

Особливої уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні 

спроби дослідити сучасні тенденції та перспективи модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського 

співтовариства (Розділ 4). В цьому аспекті слід відзначити, 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 (підрозділ 4.1. дисертації). 

Досить значним є висновок автора про те, 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 (підрозділ 4.2. дисертації). 

Уваги заслуговують зроблені в дисертаційному дослідженні пропозиції 

щодо усунення виявлених змістових і технічних недоліків нормативного 
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регулювання механізму звернення громадян в Україні шляхом 

внесення змін до окремих положень Закону України «Про звернення 

громадян». 

Зауваження і дискусійні положення. Не дивлячись на взагалі 

позитивне враження від дисертаційного дослідження та позитивно оцінюючи 

його, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі недоліки роботи та 

висловити певні зауваження. 

1. У дисертаційному проекті автором розглянуто порядок розгляду 

звернень, яких подано в усній та письмовій формах. При цьому, вдається, 

робота лише б виграла, якби автор більш детально проаналізував специфіку 

розгляду звернень, яких подано електронно. 

2. Аналізуючи положення чинного законодавства України у сфері 

забезпечення права на звернення громадян у цілому, автор приходить до 

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

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

систематизації (підрозділ 1.4. дисертації). Разом із тим, до системи 

нормативно-правового регулювання інституту звернень громадян автором 

віднесено, у тому числі, норми м’якого права. Зважаючи на той факт, що 

концепт м’якого права не має усталеного тлумачення, хотілось би почути від 

автора під час захисту дисертації, що саме він відносить до згадуваного типу 

норм? 

3. Проводячи класифікацію звернень громадян у залежності від різних 

критеріїв: зміст звернення, спосіб подання, ознаки надходження, суб’єкт 

подання, форма звернення, статус заявника тощо (підрозділ 2.1.), автор, серед 

іншого, використовує і такий класифікаційний критерій, як адресат 

звернення. Разом із тим, автор залишає поза увагою специфіку звернень 

громадян до громадських об’єднань. Видається, це пов’язано з відсутністю 

такої специфіки? У зв’язку із чим було би цікаво почути думку дисертантки 

відносно обґрунтування авторської позиції. 
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4. При розгляді правових вимог, які висуваються до змісту та 

форми звернень громадян (підрозділ 2.3.), автор акцентує увагу на значенні 

вимоги збереження актуальності питання, яке є змістом звернення. Було би 

цікаво почути думку дисертантки стосовно того, як наведене положення має 

бути нормативно закріплено? 

5. Визнаючи цінність тези дисертанта щодо того, що суб’єктом 

проступку у вигляді порушення права на звернення є фізична особа, яка 

здійснює особливий вид професійної 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, було б доцільно більш детально зупинитися на складі 

правопорушень, яких може бути скоєно суб’єктом звернення, а не лише його 

адресатом. 

Але, необхідно зазначити, що висловлені зауваження не знижують 

високий рівень дослідження та його позитивну оцінку. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Котляревської Г.М. є завершеною та самостійною 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 розроблення теоретичних 

основ і практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів 

покращення адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні. 

Дисертація 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. 
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Результати дослідження достатньо повно і широко висвітлено у 

31 науковій праці, у тому числі 1 одноосібній монографії, 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 п.п. 9, 11–13 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. 

 


