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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми обумовлена кількома факторами. По-перше, ефективне і 

результативне функціонування системи органів виконавчої влади у сфері 

забезпечення політичних прав і свобод громадян є однією з важливих умов реалізації 

положень законодавства України про те, що головним обов’язком держави є 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини (Конституція України, ст. 3), 

завданням місцевих державних адміністрацій є забезпечення додержання прав і 

свобод громадян (Конституція України, ст. 119), а діяльність центральних органів 

виконавчої влади ґрунтується на засадах забезпечення дотримання  прав  і  свобод  

людини  і  громадянина (Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», 

ст. 2). Значимість політичних прав і свобод полягає в тому, що їх повноцінна 

реалізація громадянами власне і є безпосереднім втіленням на практиці принципів 

демократії та верховенства права – однією з ключових умов для набуття країною 

членства в Європейському Союзі. 

По-друге, за останні роки статистика звернень до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини демонструє зростання кількості заяв громадян з приводу 

порушення їхніх політичних прав і свобод. Так, за 2013 рік до офісу Уповноваженого 

надійшло 729 заяв щодо таких порушень (1,9 % від загального числа за рік), за 2014 

рік – 1068 заяв (3 %) і окремо – 3002 заяви (8,55 %) про порушення права на 

звернення, а в 2015 році – вже 2607 заяв (5,86 %)  і окремо – 6487 заяв (14,58 %) про 

порушення права на звернення. Більшість із цих заяв стосуються порушень прав на 

доступ до публічної інформації, на свободу думки і слова, на свободу об’єднання у 

політичні партії, права брати участь в управлінні державними справами. Існування 

системних проблем у сфері забезпечення певних політичних прав і свобод набули 

визнання з боку вищого політичного керівництва держави. Про це свідчить 

затверджена Указом Президента України П. О. Порошенко «Національна стратегія у 

сфері прав людини». У результаті її виконання має запрацювати «ефективний 

(доступний, зрозумілий, передбачуваний) механізм реалізації та захисту прав і 

свобод людини» (Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»). Система органів 

виконавчої влади регіонального рівня має бути невід’ємною складовою такого 

механізму. 

По-третє, існує необхідність адаптації системи органів виконавчої влади 

регіонального рівня до вимог оновленого законодавства у сфері забезпечення 

ключових політичних прав і свобод громадян. Так, лише за останні п’ять років були 

прийняті закони України «Про доступ до публічної інформації» (2011), «Про вибори 

народних депутатів України» (2011), «Про громадські об’єднання» (2013), «Про 

всеукраїнський референдум» (2013), «Про місцеві вибори» (2015), «Про державну 

службу» (2015), внесені зміни до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

електронного звернення та електронної петиції (2015). Тривають процеси внесення 

змін до Конституції України, здійснення децентралізації. Це передбачає 

реформування структури, оновлення повноважень органів виконавчої влади областей 

і районів та їх взаємовідносин з органами місцевого самоврядування. Отже, на 
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перший план виходить потреба в експертній оцінці спроможності органів виконавчої 

влади регіонального рівня якісно виконувати свою функцію щодо забезпечення 

політичних прав і свобод в умовах децентралізації. 

По-четверте, забезпечення політичних прав і свобод громадян розглядались у 

працях вчених галузі знань державного управління, перш за все, у контексті 

обґрунтування концептуальних аспектів організації та здійснення регіонального 

управління, зокрема забезпечення демократичних стандартів (А. Балашова, 

Т. Безверхнюк, О. Васильєвої, М. Іжі, В. Кузьомка, В. Мамонової, П. Надолішнього, 

Л. Приходченко, С. Саханєнка та інших). З іншого боку, питання загальної теорії 

прав і свобод людини та їх забезпечення органами державної влади розроблялись у 

працях вітчизняних науковців, серед яких: В. Авер’янов, В. Копєйчиков, 

П. Рабинович, А. Олійник, А. Колодій, І. Бородін, О. Пушкіна, Т. Заворотченко, 

В. Погорілко та інші. У той же час, як показав аналіз наукового доробку в цій сфері, 

існує необхідність теоретико-методологічного обґрунтування  системи забезпечення 

політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня в 

умовах децентралізації. 

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

робота виконана в межах науково-дослідної роботи Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за темою «Розробка концептуальних засад реформування 

системи регіонального управління» (номер державної реєстрації 0112U001541), в 

якій дисертант брав участь як виконавець. Роль автора полягала в обґрунтуванні 

категоріального апарату дослідження, зокрема понять «система регіонального 

управління», «регіон», «органи виконавчої влади регіонального рівня» тощо. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретико-методологічне обґрунтування системи забезпечення органами виконавчої 

влади регіонального рівня політичних прав і свобод громадян та визначення 

напрямків вдосконалення її функціонування в умовах децентралізації. 

Досягнення цієї мети забезпечується вирішенням таких завдань: 

 визначити поняття, цільове призначення та завдання системи забезпечення 

політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня; 

 на підставі аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища системи  

обґрунтувати функції системи та її складових елементів; 

 розкрити стан наукової розробки теми в галузі знань «державне 

управління» та споріднених науках, зокрема провести класифікацію наукових 

публікацій з тематики дослідження; 

 провести систематизацію способів забезпечення політичних прав і свобод 

громадян, що здійснюються кожним органом виконавчої влади регіонального рівня, 

та узагальнити основні проблеми їхньої реалізації; 

 провести систематизацію способів забезпечення політичних прав і свобод 

громадян, що здійснюються окремими органами виконавчої влади регіонального 

рівня; 
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 виявити загрози та можливості, що виникають в умовах децентралізації, для 

функціонування системи забезпечення політичних прав і свобод громадян органами 

виконавчої влади регіонального рівня; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення функціонування системи 

забезпечення органами виконавчої влади регіонального рівня політичних прав і 

свобод громадян в умовах децентралізації. 

Об’єкт дослідження: загальнонаціональний механізм забезпечення прав і 

свобод людини. 

Предмет дослідження: система забезпечення політичних прав і свобод 

громадян органами виконавчої влади регіонального рівня в умовах децентралізації.  

Методи дослідження. Під час проведення дослідження застосовувався комплекс 

філософських, загальнонаукових і спеціальних методів. Системний підхід та метод 

моделювання використовувались для: 1) конструювання системи, що складається з 

комплексу взаємопов’язаних органів виконавчої влади регіонального рівня та відносин 

між ними, метою якої є забезпечення політичних прав і свобод громадян; 

2) визначення її підсистем, кожна з яких призначена для забезпечення окремого 

політичного права або свободи; 3) визначення зв’язків, що виникають між цією 

системою та елементами зовнішнього середовища. Використання логіко-семантичного 

методу дозволило сформувати понятійний апарат дослідження. Аналітичний метод 

використовувався для: 1) визначення загроз та можливостей, що виникають для 

ефективного функціонування системи внаслідок здійснення децентралізації; 

2) дослідження підсистем забезпечення окремих політичних прав і свобод з метою 

визначити ті її компоненти, які потребують підсилення; 3) визначення норм, які 

встановлюють завдання та повноваження органів виконавчої влади регіонального 

рівня у сфері забезпечення додержання окремих політичних прав і свобод. У роботі 

також використовувався порівняльно-історичний метод у ході визначення стану 

наукової розробки теми. Метод моделювання дав змогу виробити пропозиції щодо 

правового забезпечення взаємодії між елементами системи, а також між системою й її 

зовнішнім середовищем по вертикалі та по горизонталі. Метод систематизації 

використовувався для визначення способів забезпечення політичних прав і свобод 

громадян, що здійснюються органами виконавчої влади регіонального рівня. Метод 

експертних оцінок використовувався для визначення основних проблем, що пов’язані 

із забезпеченням політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань щодо 

забезпечення політичних прав і свобод громадян системою органів виконавчої влади 

регіонального рівня в умовах децентралізації. У результаті проведеного дослідження 

автором були розроблені та сформульовані нові наукові положення й висновки, а саме: 

вперше: 

 доведено доцільність визначення та дослідження системи забезпечення 
політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня як 
структурної складової загальнонаціонального механізму забезпечення прав і свобод 
людини, що має дворівневу ієрархічну структуру і складається із сукупності органів 
виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції обласного, Автономної 
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Республіки Крим та районного рівнів, а також відносин, що виникають між ними з 
приводу забезпечення потреб громадян щодо реалізації їх конституційних прав і 
свобод у політичній сфері; 

  визначено цільове призначення системи забезпечення політичних прав і 
свобод органами виконавчої влади регіонального рівня, що полягає у задоволенні 
потреб громадян у сфері реалізації їхніх політичних прав і свобод за допомогою органів 
виконавчої влади на території областей, Автономної Республіки Крим і районів. 
Основними завданнями цієї системи є створення в органах виконавчої влади умов і 
засобів для реалізації політичних прав і свобод громадян відповідно до законодавства 
України; захист цих прав у разі їх порушення з боку органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування на місцевому і регіональному рівнях та охорона 
можливості реалізації цих прав для профілактики потенційних порушень; 

удосконалено: 

 класифікацію функцій системи та її складових елементів за трьома 
обґрунтованими підходами: 1) за критеріями змісту політичного права і органу 
публічної влади, де здійснюється його реалізація; 2) за критеріями обсягу реалізації 
політичних прав і свобод; 3) за критерієм змісту дій та за суб’єктом, у відносини з 
яким вступає система або окремі її елементи; 

дістало подальший розвиток: 

  рекомендації щодо вдосконалення функціонування системи забезпечення 
політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня в 
умовах децентралізації: запровадження комплексного механізму контролю за 
виконанням законодавства у цій сфері органами публічної влади; запровадження 
стандартів якості встановлених законодавством способів забезпечення відповідних 
прав і свобод; розроблення методики визначення необхідних ресурсів для 
забезпечення функцій органів виконавчої влади. 

 систематизація способів забезпечення політичних прав і свобод громадян, 
які відповідно до законодавства України, здійснюються кожним органом виконавчої 
влади регіонального рівня (право на інформацію, право брати участь в управлінні 
державними справами, рівне право доступу до державної служби, право на 
звернення) та узагальнення основних проблем їхньої реалізації; 

 систематизація способів забезпечення політичних прав і свобод громадян, 
що, відповідно до законодавства України, здійснюються окремими органами 
виконавчої влади регіонального рівня, а саме місцевими державними 
адміністраціями, територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерством юстиції України, Нацдержслужбою; 

 визначення можливостей і загроз для функціонування системи забезпечення 
політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня в 
умовах децентралізації, на підставі чого розроблені пропозиції для удосконалення 
функціонування цієї системи. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 
дослідження були викладені у пропозиціях щодо врахування вимог у сфері 
забезпечення права громадян на доступ до відкритої інформації органів публічної влади 
через Інтернет та створення механізмів його реалізації, що були використані при 
підготовці «Регіональної програми інформатизації Одеської області на 2014 – 2016 роки 
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«Електронна Одещина» («е-Одещина», «е-Odessa region»)», яка затверджена рішенням 
Одеської обласної ради від 24 грудня 2013 року № 968-VI (довідка про впровадження 
від 29.04.2014 № 01/03-28/672). Матеріали дослідження використані під час розробки 
пропозицій до районної програми «Правова освіта населення Роздільнянського району 
на 2014 – 2018 роки», що затверджена рішенням Роздільнянської районної ради 24 січня 
2014 року (довідка про впровадження від 14.09.2015 № 512/01-25). Теоретичні розробки 
щодо розвитку системи забезпечення політичних прав і свобод громадян органами 
виконавчої влади регіонального рівня використані для підготовки навчально-
методичного забезпечення дисциплін «Моделювання управлінських рішень в 
конкретних ситуаціях», «Територіальна організація влади в Україні» в Одеському 
регіональному інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (довідка про впровадження від 15.09.2015 
№ 01/13/691). 

Теоретичні та практичні висновки й рекомендації, викладені в дисертації, 

можуть бути використані для розробки напрямків удосконалення системи 

забезпечення органами виконавчої влади регіонального рівня політичних прав і 

свобод громадян. Матеріали дисертації можуть бути застосовані під час розробки та 

викладання дисциплін спеціальності «публічне управління та адміністрування». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням автора. 

Основні положення та висновки одержані автором особисто.  

 Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки роботи були представлені на науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, 2010 р.), 

«Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та 

практики» (м. Харків, 2011 р.), «Сучасна регіональна політика: освіта, наука, 

практика» (м. Одеса, 2011 р.), «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

публічного управління» (м. Одеса, 2013 р.), «Реформування публічного управління: 

теорія, практика, міжнародний досвід» (м. Одеса, 2014 р.), «Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні 

тенденції» (м. Одеса, 2014 р.), «Перспективні питання економіки та управління» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Публічне управління: стратегія реформ 2020» 

(м. Харків, 2015 р.), «Розвиток системи регіонального управління в умовах 

децентралізації» (м. Одеса, 2015 р.). Результати досліджень, подані в дисертації, були 

оприлюднені також у ході Літньої школи для аспірантів «Механізми регіонального 

розвитку в сучасних умовах» (м. Одеса, червень 2014 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

15 праць, з них 5 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України з 

державного управління, 1 стаття – у зарубіжному періодичному виданні, 9 тез 

доповідей – у збірниках матеріалів науково-комунікативних заходів. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 236 сторінок, обсяг основного тексту – 180 сторінок. У дисертації 

містяться 17 рисунків, 4 таблиці, 11 додатків. Список використаних джерел 

складається з 238 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертації, визначено 

ступінь її наукової розробленості, а також мета, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, методи дослідження, показано зв’язок роботи з науковими програмами 

й темами, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, 

наведено дані про публікації за темою дисертації, зазначено її структуру та обсяг. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження системи 

забезпечення політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади 

регіонального рівня» визначено поняття, цільове призначення, завдання та принципи 

такої системи, на підставі аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища системи 

обґрунтовано функції системи та її складових елементів, а також розкрито стан наукової 

розробки теми в галузі знань «державне управління» та споріднених науках. 

У роботі показано, що діяльність органів виконавчої влади регіонального рівня має 

бути спрямована на реалізацію головного конституційного обов’язку держави – 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини, у тому числі політичних прав і свобод 

громадян. При цьому органи виконавчої влади регіонального рівня виступають як 

складова загальнонаціонального механізму забезпечення прав і свобод людини, що 

складається з органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства (політичні партії, громадсько-політичні організації, мас-

медіа тощо). У рамках цього механізму органи виконавчої влади регіонального рівня 

можуть розглядатися як певна система, елементи та взаємозв’язки між якими спрямовані 

на забезпечення політичних прав і свобод громадян.  

Визначено, що цільовим призначенням такої системи є задоволення відповідно до 

законодавства України потреб громадян у забезпеченні їхніх політичних прав і свобод 

через органи виконавчої влади областей, Автономної Республіки Крим і районів. На 

підставі цільового призначення системи, аналізу наявних підходів до визначення 

поняття «забезпечення політичних прав і свобод громадян органами виконавчої 

влади» виявлені основні завдання такої системи.  

У розділі, на підставі систематизації міжнародних та вітчизняних стандартів прав і 

свобод людини, визначено групу політичних прав і свобод громадян, яка об’єднує 

можливості для їхньої повноцінної участі у реалізації публічної влади і включає: право на 

свободу думки і слова; на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право на 

інформацію; право на мирні збори; право на свободу об’єднання в політичні партії та 

громадські організації; право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та  місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними; рівне право 

доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування; 

право на звернення. Показано, що забезпечення політичних прав органами виконавчої 

влади є одним із інструментів для реалізації принципу демократизму – одного з 

ключових конституційних принципів державного управління. 

Дослідження конституційних принципів державного управління, принципів 

Європейського адміністративного простору, принципів концепції належного 

врядування і наукових принципів управління дало підстави для визначення принципів 

організації та функціонування системи забезпечення політичних прав і свобод громадян 
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органами виконавчої влади регіонального рівня. Встановлено, що до сукупності цих 

принципів слід відносити принципи демократизму; законності; верховенства права; 

гарантій місцевого самоврядування; забезпечення політичної багатоманітності та 

ідеологічного плюралізму; забезпечення рівності прав і свобод людини; участі 

громадськості у прийнятті управлінських рішень; відкритості і прозорості; 

ефективності та результативності; політичної неупередженості державних службовців; 

підконтрольність та підзвітність органів місцевого самоврядування органам виконавчої 

влади в частині виконання делегованих повноважень щодо забезпечення політичних 

прав і свобод громадян; підконтрольність та підзвітність системи Президенту України 

та Кабінету Міністрів України.  

За результатами аналізу сучасних підходів до розуміння поняття ефективності 

діяльності органів державної влади запропоновано визначення «ефективність системи 

забезпечення органами виконавчої влади політичних прав і свобод громадян», яке 

розглядається як співвідношення кінцевого результату реалізації компетенції органів 

виконавчої влади щодо забезпечення політичних прав і свобод громадян до ресурсів, 

що були витрачені на досягнення цього результату. Визначено, що показниками 

оцінки такої ефективності є такі критерії: відповідність діяльності органів влади 

встановленому в законодавстві обсягу їхньої компетенції; рівень дотримання органами 

влади законодавства у сфері забезпечення політичних прав і свобод громадян; ступінь 

задоволення зацікавлених сторін (громадяни, політичне керівництво держави, державні 

та недержавні експерти) результатами діяльності органів виконавчої влади у сфері 

забезпечення політичних прав і свобод громадян. 

У роботі на основі системного підходу побудована структура внутрішнього 

середовища системи забезпечення політичних прав і свобод органами виконавчої влади 

регіонального рівня. Внутрішнє середовище системи складається із трьох складових: 

1) органи виконавчої влади загальної компетенції (місцеві державні адміністрації, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим); 2) органи виконавчої влади спеціальної 

компетенції (територіальні органи центральних органів виконавчої влади); 

3) взаємозв’язки, що існують між ними. Проведене дослідження показало, що ключову 

роль у рамках цієї системи відіграють органи виконавчої влади загальної компетенції. У 

рамках системи вони наділені функціями контролю та координації за діяльністю інших 

органів виконавчої влади. Внутрішнє середовище системи є дворівневим та 

ієрархічним. Перший рівень складають органи виконавчої влади районів, другий рівень 

–. органи виконавчої влади областей, Автономної Республіки Крим. 

У роботі проаналізовано зовнішнє середовище системи, що складається з таких 

елементів: громадяни України; органи державної влади центрального рівня (Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи 

виконавчої влади, вищі органи судової влади, органи прокуратури інші органи 

державної влади); органи державної влади регіонального рівня (органи судової влади, 

органи прокуратури, інші органи державної влади); органи місцевого самоврядування, 

що представляють спільні інтереси територіальних громад області, району та їх 

виконавчі апарати; органи влади Автономної Республіки Крим; територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади місцевого рівня; органи місцевого 

самоврядування сіл, селищ, міст; політичні інститути громадянського суспільства 
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(політичні партії, громадські організації, мас-медіа) центрального, регіонального, 

місцевого рівнів; міжнародні міжурядові, неурядові організації, що опікуються 

питаннями захисту прав і свобод. На підставі аналізу взаємовідносин системи з 

елементами її зовнішнього середовища розроблена класифікація функцій системи. 

Автором виокремлено п’ять основних функцій системи: 1) організаційна; 2) виконавча; 

3)  контрольна; 4) інформаційна; 5) професійної соціалізації. 

У другому розділі «Аналіз сучасної практики забезпечення політичних 

прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня» 
проведено систематизацію способів забезпечення політичних прав і свобод громадян, 

що здійснюються з боку кожного органу виконавчої влади, а також з боку окремих 

органів виконавчої влади регіонального рівня, узагальнено основні проблеми їхньої 

реалізації. 

Показано, що кожний орган виконавчої влади регіонального рівня застосовує у 

своїй діяльності певні способи забезпечення політичних прав і свобод –  сукупність 

прийомів та послідовність дій, що встановлені законодавством і створюють можливості 

для забезпечення потреб громадян у реалізації їхніх прав і свобод. Способи 

забезпечення прав і свобод громадян, що здійснюються органом виконавчої влади, 

можуть бути двох видів. По-перше, процедури, виконання яких, відповідно до 

законодавства, є обов’язковим для органів виконавчої влади. По-друге, процедури, 

виконання яких здійснюється за умов виникнення спеціальних обставин, наприклад, за 

ініціативою громадян або за ініціативою самого органу виконавчої влади.  

Конвенціональні способи забезпечення прав і свобод, що здійснюються 

органами виконавчої влади регіонального рівня, визначені на підставі аналізу норм 

чинного законодавства. Визначення проблем, що пов’язані зі здійсненням цих 

способів, було проведено на підставі узагальнення експертних оцінок за підсумками 

досліджень, які були проведені за ініціативою органів державної влади та 

громадських організацій. 

Виявлено, що забезпечення права на інформацію здійснюється через надання 

інформації за запитом на доступ до публічної інформації; оприлюднення інформації на 

інформаційних стендах в органах влади; оприлюднення інформації на офіційних веб-

сайтах; оприлюднення інформації в мас-медіа; надання доступу до архівних 

документів в архівних підрозділах органу влади. За результатами дослідження 

встановлено низку типових проблем у цій сфері. Так, зокрема інформаційне 

наповнення сайтів органів влади не у повній мірі відповідає вимогам законодавства, 

часто ігноруються вимоги щодо створення можливостей доступу для осіб з 

спеціальними потребами; у більшості органів відсутні внутрішні регламенти 

здійснення способів забезпечення доступу до інформації; у рамках системи не 

передбачені механізми звітності та контролю за виконанням встановлених правил та 

процедур. 

З’ясовано, що способами забезпечення права на участь в управлінні 

державними справами є: проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики; проведення громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади; формування громадської ради, сприяння її 

діяльності та взаємодія з нею. Аналіз правового, інституційного, організаційно-
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функціонального та ресурсного аспектів забезпечення цього права виявив існування 

певних проблем. Так, зазначено, що правова форма встановлення і регулювання цих 

процедур не відповідає конституційній нормі про те, що «виключно законами України 

визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади». Встановлені 

процедури діяльності громадських рад, проведення громадської експертизи не 

забезпечують ефективного виконання їх контрольної функції. Закріплення 

повноважень щодо реалізації цих способів забезпечення права на участь в управлінні 

державними правами одночасно за різними підрозділами органу виконавчої влади 

призводить до дублювання цих функцій. Посадовим особам органів виконавчої влади 

та представникам громадських організацій для проведення ефективної та 

результативної громадської експертизи бракує ефективних методик оцінки виконання 

повноважень органів влади. 

Виявлено, що способами забезпечення рівного права на державну службу в 

органах виконавчої влади є оприлюднення органом інформації про вакансії, порядок та 

умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; здійснення добору кадрів 

та просування по державній службі. За результатами дослідження встановлено низку 

типових проблем у цій сфері. Зокрема, існуючий механізм звітності та моніторингу в 

органах виконавчої влади регіонального рівня не забезпечує ефективного контролю за 

додержанням норм законодавства щодо забезпечення цього права. Існують випадки 

порушення порядку оприлюднення на офіційному сайті органу інформації про вакантні 

посади, умови проходження конкурсу. Формування конкурсної комісії з підлеглих 

керівника органу виконавчої влади ставить під сумнів можливість забезпечення 

принципу об’єктивності і неупередженості конкурсного відбору. Встановлені 

процедури, що передбачають можливість заміщення вакантної посади з числа 

державних службовців поза конкурсом (на підставі зарахування до кадрового резерву, 

стажування на цю посаду або навчання в НАДУ при Президентові України), порушують 

принцип рівності при реалізації права доступу до державної служби.  

З’ясовано, що способами забезпечення права на звернення є реєстрація заяв, 

пропозицій, скарг громадян; їх розгляд; повідомлення громадян про результати 

розгляду. Як показує статистика звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини за 2014 – 2015 рр., відсоток заяв з приводу порушень цього права є 

найвищим у порівнянні з заявами про порушення інших політичних прав. До ключових 

проблем забезпечення права на звернення віднесено: відсутність прозорого для заявника 

і зовнішніх контролюючих інстанцій механізму реєстрації звернень; фактичне 

відсторонення громадян від процесу розгляду звернень в органі виконавчої влади; 

наявність фактів порушень норм законодавства при роботі зі зверненнями громадян. 

У роботі проведено систематизацію способів забезпечення політичних прав і 

свобод громадян, що відповідно до законодавства України здійснюються окремими 

органами виконавчої влади регіонального рівня.  

Встановлено, що місцеві державні адміністрації додатково контролюють стан 

роботи щодо розгляду звернень громадян в органах місцевого самоврядування; 

здійснюють заходи щодо ведення Державного реєстру виборців; беруть участь у 

вирішенні питань проведення виборів та референдумів. Крім того, голови обласних 
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держадміністрацій порушують перед Верховною Радою України питання про 

призначення позачергових виборів органів місцевого самоврядування. 

З’ясовано, що територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України 

здійснюють забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

громадського порядку, забезпечення громадської безпеки під час проведення заходів 

з реалізації права на мирні збори. Територіальні органи Міністерства юстиції України 

здійснюють реєстрацію об’єднань громадян. Показано, що в сфері забезпечення 

політичних прав і свобод громадян територіальні органи Нацдержслужби 

здійснюють контроль за додержанням умов реалізації громадянами права на 

державну службу; перевірку стану дотримання вимог законодавства про державну 

службу; проведення службового розслідування з питань дотримання державними 

службовцями вимог Закону України «Про державну службу», а також фактів 

порушення етики поведінки державного службовця. 

У третьому розділі «Організація та функціонування системи забезпечення 

органами виконавчої влади регіонального рівня політичних прав і свобод 

громадян в умовах децентралізації» визначаються можливості і загрози, що 

виникають в умовах децентралізації для функціонування цієї системи, а також 

розробляються напрями удосконалення її функціонування. 

В роботі проаналізовані можливості – фактори зовнішнього середовища 

системи, що потенційно можуть позитивно вплинути на її здатність до належного 

здійснення власних завдань та функцій. На підставі вивчення динаміки процесів 

громадянської активності в ході Революції гідності і наступних за нею подій 

робиться висновок про підвищення інтересу громадян до участі в управлінні 

державними справами. Аналіз офіційних політичних і програмних документів 

української держави за 2014 – 2015 роки показав актуалізацію питання про 

необхідність належного забезпечення прав і свобод людини з боку політичного 

керівництва країни.  

На підставі аналізу законопроектних пропозицій, програмних документів 

проведено реконструкцію системи органів виконавчої влади на обласному і 

районному рівнях, а також відносин між цією системою та іншими органами 

публічної влади, що мають скластись в результаті здійснення конституційної 

реформи щодо децентралізації. 

Проведено визначення загроз – факторів, що можуть негативно вплинути на 

функціонування системи внаслідок децентралізації. Так, зі змінами у внутрішньому 

середовищі системи пов’язані такі фактори: оновлення статусу, функцій органу 

виконавчої влади загальної компетенції; можливість його скасування; втрата в процесі 

конституційної реформи повноважень цього органу щодо забезпечення додержання 

прав і свобод людини і громадянина; зміни характеру взаємовідносин цього органу із 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади; зменшення 

кількості районних державних адміністрацій в областях внаслідок зменшення 

кількості громад та об’єднання районів; розширення територіального масштабу 

діяльності органів виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції районного 

рівня. 
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У ході дослідження виявлено та описано групу факторів, пов’язаних зі змінами у 

зовнішньому середовищі системи: формування нової законодавчої бази організації і 

функціонування органів публічної влади регіонального і місцевого рівнів; створення 

власних виконавчих органів обласних і районних рад; збільшення кількості посадових 

осіб місцевого самоврядування на регіональному рівні; зменшення кількості 

територіальних громад у результаті їх добровільного об’єднання; зміни умов роботи 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, у тому числі за 

рахунок створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних громадах; 

скасування конституційного повноваження прокуратури щодо нагляду за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 

У роботі обґрунтовано необхідність збереження в областях і районах органу 

виконавчої влади загальної компетенції, до завдань якого віднесено забезпечення 

додержання прав і свобод людини і громадянина, у тому числі політичних. До 

повноважень цього органу необхідно віднести право здійснювати контроль за 

додержанням політичних прав і свобод з боку органів виконавчої влади в областях і 

районах, а також органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим, запропоновано 

внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 38) 

щодо встановлення підзвітності органів місцевого самоврядування відповідним 

органам виконавчої влади з питань забезпечення політичних прав і свобод громадян 

як такого, що відноситься до групи делегований повноважень.  

Реалізація цих пропозицій забезпечить необхідні умови для запровадження 

комплексного механізму контролю за виконанням законодавства у сфері 

забезпечення політичних прав і свобод громадян в діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування на регіональному та місцевому рівнях. В рамках 

такого механізму передбачена звітність: 1) з боку територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади перед відповідним органом виконавчої влади 

загальної компетенції; 2) з боку органів місцевого самоврядування перед органом 

виконавчої влади загальної компетенції; 3) з боку органу виконавчої влади загальної 

компетенції перед вищим органом державної влади з подальшим інформуванням про 

отримані дані Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. В роботі запропоновані показники такої звітності. 

З метою забезпечення на відповідному рівні задоволення потреб громадян 

щодо реалізації їхніх прав і свобод запропоновано запровадження стандартів якості 

процедур, що застосовуються в кожному органі виконавчої влади для виконання 

встановлених законодавством способів забезпечення політичних прав і свобод. 

Наявність таких стандартів, їх оприлюднення розглядається як умова для 

ефективного контролю з боку громадськості і вищих органів виконавчої влади за 

додержанням вимог законодавства у цій сфері з боку органів виконавчої влади 

регіонального рівня. 

Для належного ресурсного забезпечення діяльності органів виконавчої влади 

запропоновано запровадити методику розрахунку людських, організаційних, 

інформаційних, технічних, фінансових ресурсів, необхідних для виконання 

встановлених законодавством способів забезпечення політичних прав і свобод 
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громадян відповідно до чинного законодавства. Зокрема, для забезпечення 

належного рівня професійних знань і умінь посадових осіб, що відповідають за 

реалізацію політичних прав і свобод громадян в органах виконавчої влади, 

запровадити спеціальні типові вимоги до їхньої професійної компетенції. Зразки 

таких вимог для посадових осіб, на яких покрадено забезпечення права на 

інформацію та право на звернення розроблені в дисертації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні системи 

забезпечення політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади 

регіонального рівня та визначенні напрямків її вдосконалення в умовах децентралізації. 

Отримані наукові результати підтвердили реалізацію мети і завдань дисертаційної 

роботи, що дало підстави сформулювати висновки та запропонувати відповідні 

пропозиції. 

1. У роботі надано визначення поняття «система забезпечення політичних прав і 

свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня». Під цим розуміється 

структурна складова загальнонаціонального механізму забезпечення прав і свобод 

людини, що має дворівневу ієрархічну структуру і складається з сукупності органів 

виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції обласного, Автономної 

Республіки Крим та районного рівнів, а також відносин, що виникають між ними з 

приводу забезпечення потреб громадян щодо реалізації їхніх конституційних прав і 

свобод у політичній сфері. З’ясовано, що цільовим призначенням системи є 

задоволення відповідно до законодавства України потреб громадян у забезпеченні їхніх 

політичних прав і свобод за допомогою органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на місцевому та регіональному рівнях. Показано, що основними 

завданнями цієї системи є: 1) створення умов в органах виконавчої влади для реалізації 

політичних прав і свобод громадян відповідно до законодавства України; 2) захист цих 

прав, у разі їх порушення з боку органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування на місцевому або регіональному рівнях; 3) охорона можливості 

реалізації цих прав для профілактики потенційних порушень. 

2. На підставі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища системи 

забезпечення політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади 

регіонального рівня обґрунтовано три варіанти класифікацій функцій системи та її 

складових елементів. Так, перша класифікація побудована за змістом політичного права 

та місцем його реалізації, вона передбачає виокремлення таких функцій: 

1) забезпечення права на свободу думки і слова; 2) забезпечення права на інформацію в 

органах державної влади; 3) забезпечення права на інформацію в органах місцевого 

самоврядування; 4) забезпечення права на мирні збори; 5) забезпечення права на 

свободу об’єднання в політичні партії; 6) забезпечення права на свободу об’єднання в 

громадські організації; 7) забезпечення права брати участь в управлінні державними 

справами; 8) забезпечення права на місцеве самоврядування; 9) забезпечення права 

брати участь у всеукраїнському референдумі; 10) забезпечення права брати участь у 
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місцевих референдумах; 11) забезпечення права вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади; 12) забезпечення права вільно обирати і бути обраними до 

органів місцевого самоврядування та Автономної Республіки Крим; 13) забезпечення 

права доступу до державної служби; 14) забезпечення права доступу до служби в 

органах місцевого самоврядування; 15) забезпечення права на звернення до органів 

державної влади; 16) забезпечення права на звернення до органів місцевого 

самоврядування.  

Друга класифікація функцій органів побудована на основі об’єму їхніх 

повноважень у сфері забезпечення політичних прав і свобод громадян і передбачає 

виокремлення двох груп функцій: 1) група функцій, що виконуються в кожному органі 

виконавчої влади (забезпечення права на інформацію, права брати участь в управлінні 

державними справами, рівного права доступу до державної служби і право на 

звернення); 2) функції, виконання яких віднесено до компетенції окремих органів 

виконавчої влади (забезпечення права на свободу об’єднання в політичні партії та 

громадські організації, забезпечення права на мирні збори, забезпечення права брати 

участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними, 

забезпечення права на свободу думки і слова тощо).  

Третя класифікація функцій системи розроблена на підставі аналізу зовнішнього 

середовища системи і побудована за змістом дій та за суб’єктом, у відносини з яким 

вступає система або окремі її елементи. За цією класифікацією виокремлюється п’ять 

основних функцій системи: 1) організаційна функція – створення умов в органах 

виконавчої влади для задоволення потреб громадян у реалізації політичних прав і 

свобод відповідно до законодавства; 2) виконавча функція – задоволення потреб 

громадян у реалізації їхніх політичних прав і свобод відповідно до законодавства в 

процесі практичної діяльності органів виконавчої влади регіонального рівня; 

3) контрольна функція – здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері 

забезпечення політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування на місцевому та регіональному рівнях; 

4) інформаційна функція – збір та узагальнення відомостей про стан забезпечення 

політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в областях та районах та інформування про результати цього вищих 

органів державної влади; 5) функція професійної соціалізації – формування необхідних 

знань і навичок у державних службовців і посадових осіб органів місцевого 

самоврядування для належного забезпечення політичних прав і свобод громадян.  

3. Дисертантом запропонована класифікація наукових публікацій, присвячених 

питанню, що досліджується. Класифікація побудована на підставі тематики предмету 

оприлюднених за останні два десятиріччя досліджень вітчизняних науковців та 

складається з п’яти основних груп публікацій: 1) розробка теоретико-методологічних 

аспектів забезпечення системи прав і свобод громадян; 2) аналіз практики забезпечення 

органами публічної влади України окремих політичних прав і свобод та розробка 

шляхів її вдосконалення; 3) особливості забезпечення політичних прав окремими 

органами виконавчої влади (органами внутрішніх справ, органами влади Автономної 

Республіки Крим тощо); 4) особливості реалізації політичних прав окремих груп 

громадян України (наприклад, осіб з особливими потребами); 5) особливості реалізації 
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колективних політичних прав і свобод. При цьому поза увагою науковців залишаються 

такі питання: розробка поняття «система забезпечення органами виконавчої влади 

політичних прав і свобод громадян», визначення її мети, завдань, структури 

внутрішнього та зовнішнього середовища, функцій; особливості функціонування цієї 

системи в умовах здійснення децентралізації в процесі конституційної реформи. 

4. Проведено систематизацію способів забезпечення групи чотирьох політичних 

прав і свобод громадян, що, відповідно до законодавства України, здійснюються 

кожним органом виконавчої влади регіонального рівня. Так, забезпечення права на 

інформацію органами виконавчої влади передбачає: надання інформації за запитом на 

доступ до публічної інформації; оприлюднення інформації на інформаційних стендах в 

органах влади; оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах; оприлюднення 

інформації в мас-медіа; надання доступу до архівних документів в архівних підрозділах 

органу влади. Забезпечення права брати участь в управлінні державними справами 

здійснюється через: проведення консультацій із громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики, проведення громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади, формування громадської ради, сприяння її діяльності та взаємодія з 

нею. Забезпечення права на державну службу в органах виконавчої влади передбачає: 

оприлюднення інформації про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на 

заміщення вакантних посад; здійснення добору кадрів та просування по державній 

службі. Забезпечення права на звернення в органах виконавчої влади здійснюється 

через: реєстрацію заяв, пропозицій, скарг громадян; їх розгляд; повідомлення громадян 

про результати розгляду. 

У роботі визначено перелік основних проблем, що пов’язані із забезпеченням 

політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня. 

По-перше, наявність порушень норм чинного законодавства щодо організації та 

функціонування органів влади. По-друге, недосконалість наявної регламентації 

функціонування органів виконавчої влади. По-третє, відсутність методики визначення 

потреб у ресурсному забезпеченні органу влади для задоволення потреб громадян з 

реалізації їхніх політичних прав і свобод. По-четверте, відсутність дієвого і прозорого 

механізму контролю за виконанням законодавства у сфері забезпечення всього 

комплексу політичних прав і свобод громадян як у діяльності органів виконавчої 

влади, так і органів місцевого самоврядування. 

5. Проведено систематизацію способів забезпечення політичних прав і свобод 

громадян, що відповідно до законодавства України здійснюються окремими органами 

виконавчої влади регіонального рівня, а саме: місцеві державні адміністрації (контроль 

за станом роботи щодо розгляду звернень громадян в органах місцевого 

самоврядування, здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців; участь 

у вирішенні питань проведення виборів та референдумів; порушення головами 

обласних державних адміністрацій перед Верховною Радою України питання про 

призначення позачергових виборів органів місцевого самоврядування;); територіальні 

органи Міністерства внутрішніх справ України (забезпечення реалізації державної 

політики у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки під 

час проведення заходів із реалізації права на мирні збори); територіальні органи 

Міністерства юстиції України (реєстрація об’єднань громадян); територіальні органи 
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Нацдержслужби (контроль за додержанням умов реалізації громадянами права на 

державну службу; перевірка стану дотримання вимог законодавства про державну 

службу та запобігання корупції серед державних службовців). 

6. Визначені можливості, що в умовах здійснення децентралізації потенційно 

можуть підсилити здатність системи до належного виконання її завдань та функцій: 

1) підвищення інтересу громадян до активної участі в управлінні державними 

справами, що проявилось в ході Революції гідності та наступних подій; 2) зростання 

уваги з боку вищого політичного керівництва держави до якості забезпечення прав і 

свобод людини органами державної влади, що актуалізовано європейським вибором 

України; 3) реалізація політичного курсу на реформування системи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, що передбачає оновлення 

повноважень елементів системи, характеру їх взаємовідносин, а також повноважень 

елементів оточуючого середовища і взаємовідносин між ними. 

Виявлені ризики для належного функціонування системи внаслідок здійснення 

конституційної реформи щодо децентралізації: 1) руйнування цілісності системи 

внаслідок скасування органу виконавчої влади загальної компетенції на обласному і 

районному рівнях; 2) зниження рівня контролю за якістю виконання законодавства 

щодо забезпечення політичних прав і свобод громадян з боку органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування внаслідок скасування контрольних повноважень 

органів прокуратури у цій сфері і прогнозованого збільшення територіального масштабу 

діяльності органів виконавчої влади загальної компетенції; 3) невідповідність навичок 

та вмінь, що мають посадові особи органів влади у сфері забезпечення політичних прав і 

свобод, новим умовам роботи, що передбачають зміни у статусі, повноваженнях органів 

публічної влади та характеру їх взаємовідносин, і, як наслідок, зниження виконавської 

дисципліни в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади; 4) неготовність 

громадян до реалізації своїх політичних прав і свобод в умовах оновленої структури 

органів регіонального управління. 

7. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення 

політичних прав і свобод органами виконавчої влади регіонального рівня, які 

передбачають необхідність: 

– у ході внесення змін до Конституції України забезпечити наявність в областях 

і районах органу виконавчої влади загальної компетенції, до завдань якого віднесено 

забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина, у тому числі 

політичних; 

– в процесі розробки проекту закону про орган виконавчої влади загальної 

компетенції в областях і районах віднести до їхніх повноважень право здійснювати 

контроль за додержанням органами виконавчої влади законодавства щодо 

забезпечення права доступу до інформації, права на звернення, права на участь в 

управлінні державними справами; 

– внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст. 38) щодо встановлення підзвітності органів місцевого самоврядування 

відповідним органам виконавчої влади з питань забезпечення політичних прав і 

свобод громадян як делегованого повноваження; 
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– запровадити механізм періодичної звітності з питань виконання 

законодавства України щодо реалізації політичних прав і свобод громадян з боку 

органів виконавчої влади регіонального рівня перед Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України, а також з боку органів місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади місцевого рівня перед відповідними органами виконавчої влади 

регіонального рівня; 

– запровадити стандарти якості – мінімальні вимоги до процедур діяльності 

органу влади у цій сфері; 

– для забезпечення належного рівня професійних знань і умінь запровадити 

типові вимоги до професійної компетенції посадових осіб, що відповідають за 

реалізацію політичних прав і свобод громадян в органах виконавчої влади; 

– розробити методику розрахунку необхідних ресурсів для забезпечення 

політичних прав і свобод громадян відповідно до чинного законодавства. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Чорнолуцький В. П. Система забезпечення політичних прав і свобод 

громадян органами виконавчої влади регіонального рівня в умовах 

децентралізації. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – 
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, Одеса, 2016. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуального наукового завдання, що полягає 
у теоретико-методологічному обґрунтуванні системи забезпечення політичних прав і 
свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня та визначенні 
напрямків вдосконалення функціонування цієї системи в умовах децентралізації. 
Визначені поняття, цільове призначення та завдання такої системи. На підставі  аналізу 
внутрішнього та зовнішнього середовища системи виявлені функції системи та її 
складових елементів. У ході дослідження розроблено класифікацію наявних наукових 
публікацій з тематики дисертації. Проведено систематизацію способів забезпечення 
політичних прав і свобод громадян органами виконавчої влади регіонального рівня та 
визначені основні проблеми їх реалізації. У дисертації виявлені загрози та можливості, 
що виникають в умовах децентралізації для забезпечення органами виконавчої влади 
регіонального рівня політичних прав і свобод громадян. Обґрунтовані напрями 
вдосконалення системи забезпечення політичних прав і свобод громадян органами 
виконавчої влади регіонального рівня в умовах децентралізації.  

Ключові слова: забезпечення політичних прав і свобод громадян, система 
органів виконавчої влади регіонального рівня, децентралізація, функції системи 
органів виконавчої влади регіонального рівня щодо забезпечення політичних прав і 
свобод, способи забезпечення органами виконавчої влади політичних прав і свобод. 

 

Чернолуцкий В. П. Система обеспечения политических прав и свобод 

граждан органами исполнительной власти регионального уровня в условиях 

децентрализации. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного 

управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – 
Одесский региональный институт государственного управления Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины, Одесса, 2016. 

Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи, которая 

заключается в теоретико-методологическом обосновании системы обеспечения 
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политических прав и свобод граждан органами исполнительной власти 

регионального уровня и определении направлений ее совершенствования в условиях 

децентрализации. Определены понятие, цель и задачи такой системы. На основании 

анализа внутренней и внешней среды системы выявлены функции системы и ее 

составных элементов. В ходе исследования разработана классификация 

существующих научных публикаций по тематике диссертации. Проведена 

систематизация способов обеспечения политических прав и свобод граждан 

органами исполнительной власти регионального уровня и определены основные 

проблемы их осуществления. В диссертации выявлены угрозы и возможности, 

которые возникают в условиях децентрализации для обеспечения органами 

исполнительной власти регионального уровня политических прав и свобод граждан. 

Обоснованные направления совершенствования системы обеспечения политических 

прав и свобод граждан органами исполнительной власти регионального уровня в 

условиях децентрализации. 

Ключевые слова: обеспечение политических прав и свобод граждан, система 

органов исполнительной власти регионального уровня, децентрализация, функции 

системы органов исполнительной власти регионального уровня по обеспечению 

политических прав и свобод, способы обеспечения органами исполнительной власти 

политических прав и свобод. 

 

Chornolutsky V.P. The system for ensuring of political rights and freedoms by 

the executive bodies of regional level under decentralization. - The manuscript. 

Thesis for obtaining the candidate of scientific degree in Public Administration; 

specialty 25.00.02 - mechanisms of public administration. - Odessa Regional Institute of 

Public Administration of the National Academy for Public Administration under the 

President of Ukraine, Odessa, 2016. 

The thesis deals with research on theoretical and practical bases of the system for 

ensuring of political rights and freedoms by the executive bodies of regional level and 

identifying ways of its improvement under decentralization. The term «the system for 

ensuring of political rights and freedoms by the executive bodies of regional level» is 

defined as part of a national mechanism for ensuring human rights and freedoms. It has a 

two-tier hierarchical structure and consists of a set of executive bodies of general and special 

competence of regional levels and, also, of  relations occurring between them over the needs 

of citizens for exercising their constitutional rights and freedoms in the political sphere. 

The functions of the system were determined on the basis of analysis of internal and 

external environment of the system. The first classification is based on the criteria of the 

content of political rights and public bodies for the implementation of that right. The 

second classification is based on the criteria of scope of political rights and freedoms, 

which is ensured by executive body (functions carried out in every executive authority and 

functions carried out by separate executive bodies). The third classification is based on the 

criteria of the content of actions and the subject of relations with the system or with some 

of its elements (organizational, executive, control, information functions and professional 

socialization). 
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The classification of publications on the subject of the thesis was elaborated: the 

development of theoretical and methodological aspects of the ensuring for human rights 

and freedoms; the analysis of the activities of public authorities for ensuring of political 

rights and ways to improve it; the ensuring for political rights by separate executive bodies; 

specifics of the implementation of the political rights of specific groups of citizens in 

Ukraine; the particularity of the implementation of collective political rights and freedoms.  

The ways to ensure political rights and freedoms by the executive authorities of 

regional level and the basic problems of their implementation are systematized in the 

dissertation. Each executive body of regional level ensures right to information, right to 

participate in public affairs, right to have access to public service, right to petition. 

According to legal regulations some executive bodies of regional level ensure 

additional political rights and freedoms. Local state administrations do so with the right to 

petition the local self-government, right to participate in elections and referendums. The 

regional offices of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine do so with the right to 

participate in peaceful assemblies. The regional offices of the Ministry of Justice of 

Ukraine ensure right to freedom of association. The regional offices of the National Agency 

of Ukraine of civil service ensure the right to equal access to public service in other 

executive bodies and service in local government. 

The paper identified key issues related to how political rights and freedoms are being 

ensured by the executive authorities of regional level: the existence of violations of the 

legislation in the organization and functioning of executive bodies; imperfection of existing 

regulation of the functioning of the executive authorities; lack of  the methodology to 

estimate the resources of authority to meet the needs of citizens in the realization of their 

political rights and freedoms; lack of an effective and transparent mechanism of monitoring 

and control of the ensuring  of political rights and freedoms by executive bodies and local 

authorities. 

The threats and opportunities for executive bodies to ensure political rights and 

freedoms which emerge under the decentralization are detected in the paper. 

The ways for improvement of the system to ensure the political rights and freedoms 

by executive authorities of regional level are argued in the thesis. 

Keywords: ensure of political rights and freedoms, the system of executive bodies of 

regional level, decentralization, the functions of executive bodies at the regional level to 

ensure political rights and freedoms, the ways of ensuring of political rights and freedoms 

by executive bodies of regional level. 

 

 


