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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Захист прав громадян є основним 
обов’язком, який покладається на державу, що підтверджується положеннями 
ст. 3 Основного Закону України, згідно з якою права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Для будь-яких 
правових країн, до яких відноситься і Україна, яка визнає дію принципу 
верховенства права, рівень захисту прав громадян є відображенням її рівня 
розвитку та стабільності. 

Свій обов’язок із захисту прав громадян держава виконує через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування. Найбільш наближеними 
до громадян суб’єктами, наділеними засобами безпосереднього захисту їх 
прав, є органи публічної адміністрації. 

Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб’єктами 
публічної адміністрації регламентовані великою кількістю нормативно-
правових актів, прийнятих з моменту проголошення незалежності України, які 
потребують систематизації та подальшого вдосконалення, з метою 
забезпечення ефективного захисту прав громадян.  

З огляду на це, надзвичайно актуальним є наукове дослідження поняття 
та системи суб’єктів публічної адміністрації, принципів та механізмів їх 
діяльності, аналіз адміністративно-правових засобів захисту прав громадян, які 
ними використовуються. Питання вдосконалення нормативного регулювання 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні, вивчення 
зарубіжного досвіду з цього питання, є актуальним. 

Окремим аспектам проблематики, що розглядається, присвячено увагу в 
низці дисертаційних досліджень. Так, зокрема, сутність органів публічної 
адміністрації досліджувалась Т. І. Друцул у її дисертаційній роботі на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук «Органи публічної адміністрації 
як суб’єкти адміністративного права»; питання повноважень публічної 
адміністрації було предметом дослідження в дисертаційній роботі на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук Т. О. Карабін «Розподіл 
повноважень публічної адміністрації (доктринальний адміністративно-
правовий аналіз)»; наукові підходи до розуміння поняття «адміністративна 
процедура», принципи адміністративно-процедурної діяльності органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування досліджувались 
О. С. Лагодою у його дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук «Адміністративна процедура: теорія і практика 
застосування»; Д. С. Астахов досліджував питання кодифікації 
адміністративно-процедурного законодавства у своїй дисертаційній роботі на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Кодифікація 
адміністративно-процедурного законодавства України»; питання 
адміністративного оскарження як засобу захисту прав і законних інтересів 
приватних осіб у відносинах із суб’єктами публічно-владних повноважень 
досліджувалось Д. В. Лученко у його дисертації на здобуття наукового ступеня 
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доктора юридичних наук «Інститут оскарження в адміністративному праві». 
Незважаючи на відносно велику кількість наукових праць, присвячених 

публічній адміністрації та окремим засобам захисту прав приватних осіб, 
залишається необхідність у проведенні комплексного наукового дослідження 
організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної 
адміністрації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проведено відповідно до Концепції адміністративної реформи в 
Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. 
№ 810/98, Комплексної цільової програми «Конституційно-правові проблеми 
забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади 
в Україні» (державна реєстрація: № 0111UA0009666).  

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає у проведенні ґрунтовного аналізу та отриманні наукових висновків 
щодо організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами 
публічної адміністрації, а також наданні практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення правового захисту прав громадян суб’єктами публічної 
адміністрації. 

Досягнення вказаної мети зумовлює необхідність розв’язання наступних 
завдань: 

 проаналізувати виникнення, становлення та розвиток інституту 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в історичному 
аспекті; 

 узагальнити наукові підходи до поняття публічної адміністрації, 
змісту та принципів діяльності; 

 дослідити повноваження суб’єктів публічної адміністрації у сфері 
захисту прав громадян; 

 навести класифікацію принципів адміністративної процедури 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

 проаналізувати нормативно-правові акти в механізмі захисту 
суб’єктів публічної адміністрації; 

 охарактеризувати застосування адміністративної процедури у 
системі засобів захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

 з’ясувати сутність конституційного права на адміністративне 
оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації як 
засобу захисту прав громадян; 

 розглянути питання європейської інтеграції як передумови 
ефективного захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

 дослідити позитивний досвід зарубіжних країн щодо захисту прав 
громадян суб’єктами публічної адміністрації та сформулювати рекомендації 
щодо його застосування в Україні; 

 сформулювати пропозиції щодо вдосконалення організаційного та 
правового захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні, 
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з урахуванням зобов’язань України в рамках європейської інтеграції та 
позитивного зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають у 
процесі захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

Предметом дослідження є організаційно-правові засади захисту прав 
громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційного дослідження 
і розв’язання поставлених завдань використана система загальнонаукових та 
спеціальних методів наукового пізнання, застосування яких дає змогу 
комплексно розкрити тему роботи. 

Для аналізу виникнення, становлення та розвитку державної політики 
у сфері захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в 
історичному аспекті використано історичний метод, що дозволило 
здійснити періодизацію української історії у сфері захисту прав громадян 
(підрозділ 1.1). За допомогою логіко-семантичного методу досліджено та 
визначено сутність понять «публічна адміністрація» (підрозділ 1.2), 
«нормативно-правовий акт», «закон», «підзаконний нормативно-правовий 
акт» (підрозділ 2.2), «адміністративна процедура» (підрозділ 2.3), 
«адміністративне оскарження» (підрозділ 2.4). Основні висновки 
дисертаційного дослідження ґрунтуються на методі системного аналізу та 
методі логічного аналізу положень чинного законодавства, зокрема, 
Конституції України, міжнародних актів, законів України, підзаконних 
нормативно-правових актів, міжнародно-правових документів (підрозділи 
1.3, 2.2, 2.4, 3.1). Звернення до методу аналізу та синтезу забезпечило 
можливість розподілити принципи діяльності суб'єктів публічної 
адміністрації та принципи адміністративної процедури на групи за 
критерієм спрямованості дії принципів на захист прав громадян (підрозділи 
1.2, 2.1). Застосовується порівняльно-правовий метод, який полягає у 
вивченні положень адміністративного законодавства зарубіжних країн, 
зокрема, Нідерландів, Естонії, Грузії у сфері правового захисту громадян 
суб’єктами публічної адміністрації (підрозділ 3.2). За допомогою 
формально-юридичного методу та індуктивного методу було зроблено 
висновок про необхідність удосконалення організаційного та правового 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні, а також 
запропоновано шляхи такого вдосконалення (підрозділи 2.4, 3.3). 

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження 
слугували наукові дослідження в галузі загальної теорії держави і права, 
міжнародного, конституційного та адміністративного права. Теоретичним 
підґрунтям для написання цього дослідження стали доктринальні положення 
українських науковців в галузі загальної теорії держави і права та 
адміністративного права, а саме: В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, 
К. К. Афанасьєва, Ю. П. Битяка, В. В. Богуцького, І. В. Бойка, 
Ю. А. Ведєрнікова, Т. М. Заворотченко, І. Б. Коліушка, В. К. Колпакова, 
Я. В. Лазура, П. М. Рабіновича,  О. Ф. Скакун та інших. 
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Вплив на дослідження безпосередньої проблематики цієї роботи 
справили такі науковці: В. М. Бевзенко, В. В. Галунько, В. Н. Гаращук, 
Н. А. Гнидюк, Н. Л. Губерська, П. В. Діхтієвський, О. Т. Зима, Л. Є. Кисіль, 
А. Т. Комзюк, І. В. Криворучко, О. В. Кузьменко, О. С. Лагода, М. І. Лахижа, 
І. А. Лоюк, Р. С. Мельник, Н. Р. Нижник, А. А. Пухтецька, О. М. Соловйова, 
С. Г. Стеценко, В. П. Тимощук, М. В. Цвік, О. Г. Циганов, А. М. Школик та 
інші. 

Додатковою науковою основою були теоретичні висновки європейських 
учених, серед яких: Діана-Уранія Галетта, професор кафедри 
адміністративного права та європейського адміністративного права при 
Міланському державному університеті; Гервіг Хофманн, професор 
європейського та транснаціонального публічного права при Люксембурзькому 
університеті; Оріол Мір Пуігпелат, професор адміністративного права при 
Барселонському університеті; Жак Зіллер, професор права Європейського 
Союзу при Павійському університеті; Леонард Бесселінк, професор 
конституційного права при Амстердамському університеті, Саша Пречал – 
голландський професор права та суддя. 

Нормативно-правовою основою дослідження слугували Конституція 
України, міжнародні акти законодавства, кодекси, закони України та підзаконні 
нормативно-правові акти, а також відповідне законодавство Європейського 
Союзу щодо правового регулювання захисту прав громадян суб’єктами 
публічної адміністрації. 

Емпіричною основою дослідження є, зокрема, матеріали судової 
практики та офіційні статистичні дані, що стосуються різних аспектів 
досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається, насамперед, тим, 
що представлена дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-
правовій науці комплексним дослідженням проблемних питань організаційно-
правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових 
висновків та пропозицій, запропонованих дисертантом особисто, серед яких 
такі: 

уперше: 
1) сформульовано авторське визначення поняття «публічної 

адміністрації» як системи органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, юридичних осіб, яким делеговані повноваження органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
які виконують адміністративні функції в інтересах суспільства, з метою 
реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав 
громадян; 

2) запропоновано розглядати «адміністративне оскарження» як 
позасудовий засіб захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян, який 
передбачає подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної 
адміністрації (їх посадових осіб) до вищестоящих органів (їх посадових осіб), 
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або до альтернативних утворень, які зобов’язані розглянути та вирішити 
питання, порушені у скарзі; 

3) класифіковано принципи адміністративної процедури за критерієм 
спрямованості їх дії на захист прав громадян під час їх застосування, на 
загальні і спеціальні; 

4) обґрунтовано, що складовою спеціальних принципів 
адміністративної процедури є організаційні принципи діяльності публічної 
адміністрації, а саме: право бути вислуханим; право бути проінформованим; 
обов'язок суб'єкта публічної адміністрації викласти підстави для прийняття 
рішення; принцип співмірно запитуваних документів; принцип своєчасності; 
принцип оскаржуваності; 

5) вказано на необхідність законодавчого закріплення електронного 
звернення як самостійної форми звернення, а не як виду письмової форми, 
обов’язковим реквізитом якого має бути електронний цифровий підпис 
заявника;  

удосконалено: 
1) дефініцію поняття «адміністративна процедура» – це 

врегульований адміністративно-процедурними нормами порядок вчинення 
послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації для розгляду та 
розв’язання індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з метою 
забезпечення та захисту їх прав та свобод; 

2) періодизацію виникнення, становлення та розвитку інституту 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації на теренах 
Української держави; 

3) перелік суб’єктів, які можуть бути віднесені до публічної 
адміністрації в Україні, а саме: Кабінет Міністрів України; міністерства 
України; служби, агентства, інспекції та інші центральні органи виконавчої 
влади; центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; 
національні комісії; урядові комітети; місцеві органи виконавчої влади, а також 
територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади; органи місцевого самоврядування; постійнодіючі робочі органи або 
структурні підрозділи місцевої державної адміністрації або органу місцевого 
самоврядування – центри надання адміністративних послуг; Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим; громадські об'єднання, інші суб’єкти публічного 
чи приватного права, які виконують адміністративні функції в інтересах 
суспільства, з метою приведення у виконання державної політики, спрямованої 
на забезпечення та захист прав громадян; 

4) класифікацію принципів діяльності публічної адміністрації на 
підставі критерію спрямованості їх дії на захист прав громадян, розподілено їх 
на загальні принципи та організаційні принципи;  

5) пропозиції з приводу поліпшення нормативно-правової 
регламентації забезпечення реалізації громадянами права на адміністративне 
оскарження, зокрема в частині необхідності внесення змін та доповнень до 
Закону України «Про звернення громадян»; 
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дістали подальшого розвитку: 
1) визначення таких понять, як: 
 нормативно-правовий акт – це офіційний правовий акт, який 

приймається спеціальним уповноваженим суб’єктом у встановленому порядку, 
встановлює, змінює чи скасовує загальнообов’язкові норми права, дотримання 
яких забезпечується державою; 

 закон – це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, який 
приймається Верховною Радою України, як єдиним органом законодавчої 
влади в Україні, або народом, як єдиним джерелом влади в Україні, шляхом 
здійснення свого волевиявлення через референдум, якого мають 
беззастережно дотримуватись у державі, та за порушення якого передбачена 
відповідальність; 

 підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативно-правовий 
акт, який приймається уповноваженим на це органом на основі Конституції 
України та законів України, який має відповідати чинному законодавству, та 
який спрямований на виконання Основного Закону України та законів України; 

2) дослідження переліку повноважень суб’єктів публічної 
адміністрації у сфері захисту прав громадян, закріплених у національному 
законодавстві; 

3) рекомендації стосовно систематизації адміністративно-
процедурного законодавства України, шляхом прийняття закону про 
адміністративну процедуру зі збереженням дії спеціального законодавства, яке 
має бути приведене у відповідність до такого закону; 

4) рекомендації з приводу вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання у сфері захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації 
з урахуванням досвіду таких зарубіжних країн, як Нідерланди, Естонія, Грузія. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані у дисертаційному досліджені висновки та пропозиції можуть 
бути використані у: 

 науково-дослідній діяльності – для подальшого наукового 
дослідження організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами 
публічної адміністрації; 

 освітньому процесі – у навчальних закладах та науково-дослідних 
установах для підготовки навчального матеріалу з адміністративного права; 
при підготовці підручників, монографій, навчальних посібників тощо (Акт про 
впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка від 27.02.2020 р.); 

 правотворчості – з метою удосконалення чинних і розроблення 
нових нормативно-правових актів з питань захисту прав громадян (Довідка про 
впровадження результатів дисертаційного дослідження, видана Апаратом 
Верховної Ради України від 05.03.2020 р. № 04-29/13-46); 

 правозастосовній діяльності – імплементація одержаних 
результатів сприятиме подальшому вдосконаленню практичної діяльності 
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суб’єктів публічної адміністрації з метою підвищення ступеня захисту прав 
громадян (Акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження в 
правозастосовну діяльність Київської міської державної адміністрації, виданий 
Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
06.03.2020 р. № 056/14-1). 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 
положення та висновки дисертаційного дослідження були висвітлені на 
науково-практичних конференціях: «Історія вітчизняного та європейського 
адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.); 
XII Ogolnopolski zjazd kol naukowych przy wydzialach prawa i administracji 
«Ewolucja systemu prawnego w swietle zmmian spolecznych, gospodarczych 
I ustrojowych» (м. Вроцлав, 26-28 квітня 2017 р.); «Захист прав людини: 
міжнародний та вітчизняний досвід» (м. Київ, 16 травня 2019 р.); 
«Чорноморські наукові студії» (м. Одеса, 17 травня 2019 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертаційної 
роботи знайшли відображення в шести наукових статтях, опублікованих у 
фахових виданнях із юридичних дисциплін, в тому числі в двох іноземних 
наукових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, а також 
у трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. Усі опубліковані 
праці є авторськими. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 
вступу, трьох розділів та десяти підрозділів, висновків до кожного розділу та 
загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
рукопису дисертації становить 258 сторінок, із яких основного тексту – 
208 сторінок. Список використаних джерел налічує 229 найменувань і займає 
28 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами; встановлено мету та завдання роботи, 
визначено її об’єкт і предмет, методологічну, теоретико-методологічну, 
нормативно-правову та емпіричну основу; розкрито наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, зазначено про особистий внесок 
здобувача, наведено дані про апробацію результатів дисертаційного 
дослідження та їх впровадження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади захисту прав громадян 
суб’єктами публічної адміністрації» складається з трьох підрозділів. 

Підрозділ 1.1 «Виникнення, становлення та розвиток інституту 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації» присвячено 
історико-правовому аналізу виникнення, становлення та розвитку інституту 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. Встановлено, що 
питання захисту прав громадян органами державної влади виникає з доби 
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Гетьманської держави, до цього часу людина не сприймалася як індивід, а 
лише як член колективу, через що акцент на захисті прав громадян ще не 
робився. Визначено, що наступними періодами української історії у сфері 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації є: доба входження 
території України до складу Російської імперії та Австро-Угорської імперії; 
доба Української Народної Республіки, Української держави, Західно-
Української Народної Республіки; доба входження України до складу Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік; з моменту проголошення незалежності 
України в 1991 р. та до 2004 р.; введення інституту адміністративного 
судочинства та до сьогодні. 

У підрозділі 1.2 «Суб’єкти публічної адміністрації: поняття, сутність 
та засади захисту прав громадян» охарактеризовано наукові підходи до 
розуміння поняття та сутності публічної адміністрації, сформульовано 
авторське визначення поняття «публічна адміністрація». З’ясовано теоретичні 
підходи вітчизняних науковців до відмежування категорії «суб’єкт владних 
повноважень» та «суб’єкт публічної адміністрації». Запропоновано перелік 
суб’єктів, які можуть бути віднесені до публічної адміністрації, обґрунтовано, 
що такий перелік не є вичерпним. 

Зосереджено увагу принципам діяльності публічної адміністрації, як 
вихідним засадам, які слугують основою для виконання завдань, які 
ставляться перед публічною адміністрацією. Зокрема, досліджено принципи 
діяльності публічної адміністрації, які були визначені Радою Європи. 
Розглянуто доктринальні підходи до класифікації принципів діяльності 
публічної адміністрації. Запропоновано авторську класифікацію принципів 
діяльності публічної адміністрації за критерієм їх спрямованості на захист 
прав громадян, шляхом їх поділу на загальні принципи, та організаційні 
принципи. 

У підрозділі 1.3 «Повноваження суб’єктів публічної адміністрації у 
сфері захисту прав громадян» розглянуто окремі повноваження органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав 
громадян, закріплені в чинному законодавстві України. 

Охарактеризовано повноваження вищого органу у системі органів 
виконавчої влади; центральних органів виконавчої влади; місцевих органів 
виконавчої влади та згруповано їх за напрямками. Проаналізовано рішення 
адміністративних судів, винесених за результатом розгляду позовних вимог 
громадян до центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб. 
Зроблено висновок, що громадяни оскаржують рішення, дії та бездіяльність 
суб’єктів публічної адміністрації, через невиконання або неналежне виконання 
останніми, покладених на них повноважень. 

Акцентовано увагу на повноваженнях органів місцевого самоврядування 
в сфері захисту прав громадян (як власних, так і делегованих їм органами 
виконавчої влади), як таких, що посідають особливе місце серед суб’єктів 
публічної адміністрації у зв’язку з їх безпосередньою наближеністю до 
громадян.  
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Розділ 2 «Застосування адміністративно-правових засобів захисту 
прав громадян суб’єктами публічної адміністрації» складається з чотирьох 
підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Принципи адміністративної процедури в сучасному 
захисті прав громадян суб’єктами публічної адміністрації» досліджено 
доктринальні підходи до класифікації принципів адміністративної процедури. 
Сформовано критерій для поділу принципів адміністративної процедури, а 
саме: спрямованість дії принципів на захист прав громадян, та розподілено їх 
на загальні та спеціальні принципи. Доведено, що складовою спеціальних 
принципів адміністративної процедури, застосування яких спрямовано на 
захист прав громадян, є організаційні принципи діяльності публічної 
адміністрації, а саме: право бути вислуханим; право бути проінформованим; 
обов'язок суб'єкта публічної адміністрації викласти підстави для прийняття 
рішення; принцип співмірно запитуваних документів; принцип своєчасності; 
принцип оскаржуваності. 

У підрозділі 2.2 «Нормативно-правові акти в механізмі захисту прав 
громадян суб’єктами публічної адміністрації» розглянуто нормативно-правові 
акти: закони та підзаконні нормативно-правові акти, як підґрунтя в механізмі 
захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. Встановлено, що 
закони є основою публічного адміністрування, адже ними встановлюються 
правила діяльності публічної адміністрації від виконання яких залежить рівень 
захисту прав громадян. Через підзаконну діяльність суб’єктів публічної 
адміністрації забезпечується дотримання та виконання законів та 
встановлюються додаткові норми, спрямовані на деталізацію законодавчих 
положень.  

З’ясовано, що захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації 
здійснюється через: 1) виконання положень законів України, 2) нормотворчу 
діяльність суб’єктів публічної адміністрації (розроблення та приймання 
підзаконних нормативно-правових актів). 

У підрозділі 2.3 «Застосування адміністративної процедури у системі 
засобів захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації» 
охарактеризовано природу адміністративних процедур, проаналізовано 
підходи до розуміння сутності поняття «адміністративна процедура» та 
сформульовано авторське визначення цього поняття. 

З’ясовано, що в Україні окремі питання адміністративно-процедурної 
діяльності врегульовані значною кількістю кодексів, законів та підзаконних 
нормативно-правових актів. Досліджено три моделі систематизації 
адміністративно-процедурного законодавства. Зроблено висновок про 
доцільність систематизації адміністративно-процедурного законодавства в 
Україні шляхом прийняття закону про адміністративну процедуру, зі 
збереженням дії спеціального законодавства, яке має бути приведене у 
відповідність до такого закону. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративне оскарження рішень, дій та 
бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації як засіб захисту прав 
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громадян» висвітлено питання про такий позасудовий засіб захисту прав 
громадян як подання скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної 
адміністрації (їх посадових осіб). 

Автором проаналізовано положення Закону України «Про звернення 
громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР та запропоновано внести ряд змін і 
доповнень до цього закону з метою усунення виявлених прогалин та колізій, 
які ускладнюють реалізацію прав громадян на адміністративне оскарження. 

Рекомендовано уніфікувати процедуру адміністративного оскарження в 
законі про адміністративну процедуру та привести у відповідність положення 
всіх спеціальних нормативно-правових актів, які регулюють порядок 
адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації, до положень закону про адміністративну процедуру.  

Розділ 3 «Напрями удосконалення організаційно-правового захисту 
прав громадян суб’єктами публічної адміністрації» складається із трьох 
підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Європейська інтеграція як передумова формування 
правового захисту громадян суб’єктами публічної адміністрації» 
зазначається, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, підтвердила свій намір здійснювати поглиблення співробітництва з 
Європейським Союзом на партнерських умовах. З’ясовано, що умовою такого 
подальшого співробітництва України з Європейським Союзом є апроксимація 
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу та 
поступова імплементація acquis communautarie до національного 
законодавства, що призведе до покращення ефективності захисту прав 
громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

У підрозділ 3.2 «Кращі практики захисту прав громадян суб’єктами 
публічної адміністрації в окремих зарубіжних країнах та їх імплементація в 
Україні» досліджено особливості підходів до розуміння терміну «public 
administration» в англо-американській та романо-германській 
(континентальній) правових сім’ях. Зроблено висновок про те, що в англо-
американській правовій сім’ї публічне адміністрування розглядається через 
діяльність суб’єктів публічної адміністрації, тобто – функціональний підхід 
(через виконання конкретних функцій). У континентальній правовій сім’ї 
публічна адміністрація розглядається крізь призму органів, установ та 
посадових осіб, які забезпечують виконання публічної політики, спрямованої 
на реалізацію суспільного інтересу, тобто – інституційний підхід (через 
інституції). 

Проаналізовано зарубіжний досвід таких країн, як Нідерланди, Естонія 
та Грузія, на предмет систематизації адміністративно-процедурного 
законодавства, з метою його використання у національній правовій системі. 
Досліджено напрями вдосконалення українського законодавства щодо 
відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за завдання ними 
матеріальної та/або моральної шкоди громадянам незаконними рішеннями, 
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діями чи бездіяльністю, шляхом прийняття закону про їх відповідальність з 
урахуванням досвіду Республіки Естонії, в якій діє закон про державну 
відповідальність суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб. 

Приділено увагу такому незалежному конституційному органу, як 
Омбудсмен та його ролі у сфері захисту прав громадян з боку суб’єктів 
публічної адміністрації. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення організаційного та правового захисту 
прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні» сформульовано 
пропозиції: закріпити на нормативному рівні поняття «публічна 
адміністрація», окреслити коло суб’єктів, які можуть бути зараховані до неї, та 
визначити принципи діяльності публічної адміністрації, спрямовані на захист 
прав громадян суб'єктами публічної адміністрації; врахувати кращий досвід 
зарубіжних країн у питанні систематизації адміністративно-процедурного 
законодавства; прийняти закон про нормативно-правові акти, суб’єктів їх 
прийняття, їх види та ієрархію, порядок їх прийняття, порядок набрання ними 
чинності тощо, або встановити нормотворчу процедуру в уніфікованому акті 
про адміністративну процедуру. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано вирішення наукового завдання, яке полягає в одержанні 
наукових висновків стосовно організаційно-правових засад захисту прав 
громадян суб’єктами публічної адміністрації. На підставі проведеного 
дослідження сформульовано низку висновків і пропозицій, серед яких: 

1. Запропоновано наступну періодизацію виникнення, становлення та 
розвитку інституту захисту прав громадян суб’єктами публічної 
адміністрації: 1) доба Гетьманської держави; 2) доба входження України до 
складу Російської та Австро-Угорської імперії; 3) доба Української 
Народної Республіки, Української держави, Західно-Української Народної 
Республіки; 4) доба входження України до складу Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік; 5) з моменту проголошення незалежності 
України в 1991 р. та до 2004 р.; 6) введення інституту адміністративного 
судочинства та до сьогодні. 

2. Розкрито сутність поняття «публічної адміністрації», яке охоплює 
собою систему органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб, яким делеговані функції органами виконавчої влади або 
органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які виконують 
адміністративні функції в інтересах суспільства, з метою реалізації державної 
політики, спрямованої на забезпечення та захист прав громадян. Зроблено 
висновок, що до публічної адміністрації може бути віднесений будь-який 
суб’єкт публічного чи приватного права, який виконує адміністративні функції 
в інтересах суспільства, з метою реалізації державної політики, спрямованої на 
забезпечення та захист прав громадян. 
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Запропоновано класифікацію принципів діяльності публічної 
адміністрації за критерієм спрямованості їх дії на захист прав громадян, а саме 
на загальні: принцип верховенства права, принцип зв'язаності публічної 
адміністрації правовим законом, принцип рівності, або принцип 
недискримінації, принцип захисту законних очікувань, або обов'язок публічної 
адміністрації діяти справедливо, принцип пріоритету прав та інтересів 
громадян, принцип захисту персональних даних, та організаційні: право бути 
вислуханим, право громадянина бути проінформованим, обов'язок суб'єкта 
публічної адміністрації викласти підстави для прийняття рішення, принцип 
співмірно запитуваних документів, принцип своєчасності, принцип 
оскаржуваності. 

3. З’ясовано, що Кабінет Міністрів України та центральні органи 
виконавчої влади несуть відповідальність за захист прав громадян, досліджено 
їх повноваження. Досліджено місце органів місцевого самоврядування в 
системі суб’єктів публічної адміністрації, та їх повноваження, виконання яких 
перетворюється на захист прав громадян в практичній площині. 

4. Доведено, що адміністративно-процедурна діяльність має 
ґрунтуватись на принципах. Сформовано критерій для поділу принципів 
адміністративної процедури на групи, а саме: спрямованість дії принципів на 
захист прав громадян. До загальних принципів адміністративної процедури 
зараховано: 1) принцип верховенства права; 2) принцип зв'язаності публічної 
адміністрації правовим законом; 3) принцип рівності, або принцип 
недискримінації; 4) принцип гласності та відкритості; 5) принцип захисту 
законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; 
6) принцип захисту персональних даних; 7) принцип правової визначеності. До 
спеціальних принципів адміністративної процедури віднесено: 1) принцип 
ефективності; 2) принцип презумпції правомірності дій та вимог особи; 
3) принцип пропорційності; 4) принцип «мовчазної згоди»; 5) принцип 
заборони зловживання формальними вимогами; 6) допомога і представництво; 
7) зазначення засобів правового захисту; 8) організаційні принципи діяльності 
публічної адміністрації, а саме 8.1.) право бути вислуханим; 8.2.) право бути 
проінформованим; 8.3.) обов'язок викласти підстави для прийняття рішення; 
8.4.) принцип співмірно запитуваних документів; 8.5.) принцип своєчасності; 
8.6.) принцип оскаржуваності. Вперше запропоновано включити до переліку 
принципів адміністративної процедури організаційні принципи діяльності 
публічної адміністрації, які слугують основою для забезпечення та захисту 
прав громадян органами публічної адміністрації. 

5. Визначено, що в законах України встановлюється основа взаємодії 
суб’єктів публічної адміністрації з громадянами: їх статус, принципи 
діяльності, повноваження (права та обов’язки), способи взаємодії з 
громадянами, відповідальність тощо. Через підзаконну діяльність суб’єктів 
публічної адміністрації забезпечується дотримання та виконання законів 
України та встановлюються додаткові норми спрямовані на деталізацію 
законодавчих положень. 
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Висловлено пропозицію про прийняття закону України про нормативно-
правові акти, суб’єктів їх прийняття, їх види та ієрархію, порядок їх 
прийняття, набрання ними чинності тощо.  

6. Сформульовано визначення поняття «адміністративна процедура» як 
врегульованого адміністративно-процедурними нормами порядку вчинення 
послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації для розгляду та 
розв’язання індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з метою 
забезпечення та захисту їх прав та свобод. 

З’ясовано, що належна адміністративна процедура це послідовні, чітко 
регламентовані дії, яких має дотримуватись кожен орган публічної 
адміністрації та будь-який державний службовець. Зроблено висновок про 
доцільність прийняття закону про адміністративну процедуру з метою 
встановлення єдиних правил для взаємодії органів публічної адміністрації (їх 
посадових осіб) з громадянами, зі збереженням дії спеціального законодавства, 
яке має бути приведене у відповідність до такого закону. 

7. Надано визначення «адміністративного оскарження» як позасудового 
засобу захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян, який передбачає 
подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної адміністрації 
(їх посадових осіб) до вищестоящих органів (їх посадових осіб), або до 
альтернативних утворень, які зобов’язані розглянути та вирішити питання, 
порушені у скарзі.  

З метою усунення виявлених прогалин у Законі України «Про звернення 
громадян», запропоновано внесення змін і доповнень:  

 ч. 3 ст. 1 викласти у новій редакції: «Особи, які не є громадянами 
України, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами»; 

 ч. 1 ст. 3 викласти у новій редакції: «Під зверненнями громадян слід 
розуміти викладені в письмовій, або усній, або електронній формі пропозиції 
(зауваження), заяви (клопотання), скарги, петиції.»; 

 друге речення ч. 3 ст. 3 викласти в новій редакції: «Клопотання – 
письмове або електронне звернення з проханням про визнання за особою 
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.»; 

 ст. 3 доповнити частиною 5 такого змісту: «Петиція – це звернення 
громадян, викладене в письмовій або електронній формі, із пропозицією 
(зауваженням), заявою (клопотанням), скаргою до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 
самоврядування, яке розглядається у порядку, встановленому цим Законом, за 
умови збору на його підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом 
не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.»; 

 ч. 4 ст. 5 викласти в новій редакції: «Звернення може бути усним, або 
письмовим, або електронним.»; 

 у ч. 6 ст. 5 видалити друге речення: «Письмове звернення також може 
бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 
(електронне звернення).»; 
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 у ч. 7 ст. 5 видалити третє та четверте речення: «В електронному 
зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку 
заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку 
з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні 
електронного звернення не вимагається.»; 

 ст. 5 доповнити частиною 8 такого змісту: «Електронне звернення 
викладається громадянином через офіційний веб-сайт Президента України, 
органу державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, 
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, засобів 
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 
обов'язків, якому воно адресоване; а в разі збору підписів на підтримку 
електронної петиції – через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює 
збір підписів на підтримку електронної петиції. Електронні звернення 
оформлюються із дотриманням вимог, встановлених цим Законом, для 
письмових звернень. В електронному зверненні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, 
або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Обов’язковим реквізитом 
електронного звернення є електронний цифровий підпис заявника.», 
відповідно змінити нумерацію наступних пунктів; 

 ч. 1 ст. 8 викласти в новій редакції: «Письмове або електронне 
звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), 
а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і 
розгляду не підлягає. Електронне звернення, яке не містить у собі електронний 
цифровий підпис заявника також визнається анонімним і розгляду не 
підлягає.»; 

 внести зміни в ч. 4 ст. 15, абзац 7 п. 1 ст. 18, абзац 8 п. 1 ст. 18, абзац 7 
ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 20, ч. 4 ст. 22, додавши положення про електронну форму 
зв’язку між громадянами та суб’єктами, яким було адресовано звернення; 

 внести зміни до ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ст. 17, ч. 1 ст. 19, ст. 20, замінивши 
поняття «термін» на поняття «строк» з огляду на те, що поняттям «строк» 
визначається період часу, по закінченню якого має бути вчинена дія чи настане 
подія; 

 ч. 3 ст. 17 замінити на ч. 5 ст. 17, та доповнити ст. 17 ч. 3 та ч. 4 
такого змісту: «Поважними причинами пропуску строку на подання скарги 
можуть бути визнані наступні обставини: - перебування особи, яка звертається 
зі скаргою, за межами України; - перебування особи, яка звертається зі 
скаргою, у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди 
(екіпажу) таких суден; - перебування особи, яка звертається зі скаргою, у 
місцях позбавлення волі за вироком суду; - обмеження свободи пересування 
особи, яка звертається зі скаргою, у зв'язку з її ув'язненням чи полоном на 
території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили; - 
визнання перебування особи, яка звертається зі скаргою, за рішенням суду 
безвісно відсутньою або перебування її у розшуку у випадках, передбачених 
законом; - особа, яка звертається зі скаргою, мала тяжку хворобу; - у рішенні 



15 

державного органу, органу місцевого самоврядування, посадової особи, на яке 
подано скаргу, не вказаний строк для його оскарження, орган, до якого таке 
рішення може бути оскаржене, та засоби юридичного захисту; - докази, якими 
особа, яка звертається зі скаргою, мала намір обґрунтувати скаргу, були 
пошкоджені або знищенні через незалежні від неї обставини і такій особі 
знадобився час для їх відновлення; - інші причини, які можуть бути визнані 
поважними органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. 

Будь-яка з причин пропуску строку на подання скарги, яка особою, яка 
звертається зі скаргою, заявляється як поважна, повинна бути підтверджена 
документально»; 

 ст. 18 доповнити правом скаржника бути вислуханим до моменту 
прийняття рішення за результатом розгляду скарги; 

 ст. 19 доповнити обов’язком органів державної влади і місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та 
інших посадових осіб вказувати правові підстави для прийняття рішення; 

 ч. 1 ст. 20 викласти у новій редакції: «Звернення розглядаються і 
вирішуються у строк не більше 10 робочих днів від дня їх надходження, а ті, 
які потребують додаткового вивчення, – 20 робочих днів від дня їх 
надходження. Якщо протягом 10 робочих днів вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, 
організації або його заступник повідомляє особі, яка подала звернення, про 
продовження строку розгляду звернення до 20 робочих днів із зазначенням 
підстав для прийняття такого рішення». 

8. Зроблено висновок, що інтеграція до Європейського Союзу є одним з 
визначальних напрямків зовнішньої політики України, передбачених 
Конституцією України. Покращення ефективності захисту прав громадян 
суб'єктами публічної адміністрації можливе у випадку включення до 
національного законодавства acquis communautarie, яке включає в себе 
законодавчі акти та договори Європейського Союзу, принципи та цінності, 
вироблені в Європейському Союзі, а також судову практику, спрямовані на 
регламентацію відносини між громадянами та органами публічної 
адміністрації. 

9. З’ясовано, що питанням адміністративної процедури та 
адміністративного оскарження в Республіці Естонії присвячений окремий 
Закон «Про адміністративну процедуру» від 06.06.2001 р., в Нідерландах 
порядок видачі індивідуальних адміністративних актів (розпоряджень) 
адміністративними органами врегульований в Акті із загального 
адміністративного права від 04.06.1992 р., в Грузії прийнято єдиний 
нормативно-правовий акт про адміністративну процедуру, а саме «Загальний 
адміністративний кодекс Грузії» від 25.06.1999 р.  

10. Досліджено напрями вдосконалення національного законодавства, 
зокрема, в частині відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 
завдання шкоди громадянину незаконними рішеннями, діями чи 
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бездіяльністю. Висловлено пропозицію про врахування досвіду Республіки 
Естонії щодо прийняття нормативно-правового акту про відповідальність 
суб’єктів публічної адміністрації шляхом прийняття закону, в якому будуть 
закріпленні засоби захисту та відновлення порушених прав громадян, 
встановлення позасудового та судового механізмів відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, визначення процедури звернення громадян 
за відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди та розгляду таких 
звернень. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Бєлінгіо В. О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Розглянуто історичний аспект виникнення, становлення та розвитку 
інституту захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації на 
території України.  

Розкрито наукові підходи до визначення поняття «публічна 
адміністрація», а також принципів її діяльності. Наведено перелік органів, які 
можна включити до публічної адміністрації.  

Досліджено сутність принципів адміністративної процедури шляхом їх 
класифікації на загальні та спеціальні за авторським критерієм: спрямованість 
дії принципів на захист прав громадян. 

Здійснено аналіз доктринальних підходів до визначення поняття 
«адміністративна процедура». Розглянуто моделі систематизації 
адміністративно-процедурного законодавства та доведено доцільність такої 
систематизації, шляхом прийняття закону про адміністративну процедуру. 

Досліджено проблемні питання, пов’язані з реалізацією громадянами 
права на адміністративне оскарження в контексті Закону України «Про 
звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР.  

Досліджено законодавство зарубіжних країн з питань організаційного та 
правового захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, 
запропоновано шляхи їх вдосконалення в Україні.  
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АННОТАЦИЯ 

 
Белингио В. А. Организационно-правовые основы защиты прав 

граждан субъектами публичной администрации. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Рассмотрен исторический аспект возникновения, становления и развития 
института защиты прав граждан субъектами публичной администрации на 
территории Украины. 

Раскрыты научные подходы к определению понятия «публичная 
администрация», а также принципам ее деятельности. Приведен перечень 
органов, которые можно отнести к субъектам публичной администрации. 

Исследована суть принципов административной процедуры путем их 
классификации на общие и специальные по авторскому критерию: 
направленность действия принципов на защиту прав граждан. 

Осуществлен анализ доктринальных подходов к определению понятия 
«административная процедура». 

Рассмотрены модели систематизации административно-процедурного 
законодательства и доказана целесообразность такой систематизации путем 
принятия закона об административной процедуре. 

Исследованы проблемные вопросы, связанные с реализацией 
гражданами права на административное обжалование в контексте Закона 
Украины «Об обращениях граждан» от 02.10.1996 г. № 393/96-ВР. 

Исследовано законодательство зарубежных стран по вопросам 
организационной и правовой защиты прав граждан субъектами публичной 
администрации, предложены пути их совершенствования в Украине. 

Ключевые слова: защита прав граждан, публичная администрация, 
средства защиты прав, принципы публичной администрации, полномочия 
публичной администрации, административная процедура, принципы 
административной процедуры, систематизация административно-
процедурного законодательства, право на административное обжалование, 
зарубежный опыт правовой защиты, публичное администрирование, 
ответственность публичной администрации в зарубежных странах. 
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ABSTRACT 
 
Bielinhio V. O. Regulatory and legal principles for protection of citizen 

rights by public administration. – Оn the rights of a manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences under the specialty 12.00.07 – 

аdministrative law and procedure; Financial law; Information law. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The problem of protection of citizen rights is one of the cornerstones of 
jurisprudence as a whole. Nowadays, the problem is particularly acute in terms of 
protection of citizen rights provided by public administration in view of the 
increasing tendency of legal relations created between the citizens and public 
authorities, territorial self-government authorities, their officers, and consequently, 
the risk of violation of citizen rights is highly increased. 

The scientific novelty of the findings allows for further highlighting of 
theoretical and legal principles for development of legal protection of the citizen 
rights by the public administration. A number of new scientific conclusions were 
defined and ways to improve regulatory and legal principles for protection of citizen 
rights by public administration were proposed by the author as the findings of the 
study. 

The work covers the historical aspect of origin, establishment and 
development of institution for protection of citizen rights by the public 
administration in the territory of Ukraine and specifies periods of the Ukrainian 
history in the area of citizen rights protection.  

The author provides insight into scientific approaches to the definition of the 
term «public administration», proposes her own definition. The list of the bodies that 
may be referred to the public administration is given and the conclusion of its non-
exhaustive nature is made. Specific focus is made on the principles of public 
administration activities, namely those approved by the Council of Europe and 
approaches for classification of the same are reviewed. The author proposes her own 
approach to classification of the principles of public administration activities that are 
aimed at protection of the citizen rights by the public administration by means of 
dividing the same into: 1) general principles; 2) organizational principles. 

The study shows the essence of the administrative procedural principles 
through their classification into the general and special ones after the author’s 
criterion: the principles are focused on protection of citizen rights by public 
administration. For the first time, it is proposed to include the group of 
organizational principles of the public administration into group of special 
principles of administrative procedure, namely: right to be heard; right to be 
informed; obligation to give grounds for decision making; principle of 
proportionally inquired documents; principle of timelines; principle of 
challengeability. 

The doctrinal approaches to define the term of «administrative procedure» are 
reviewed and suggestion is made to consider the administrative procedure as a 
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procedure regulated by administrative and procedural standards for effecting 
cohered actions by the public administration through settlement and resolution of 
individual cases of physical and legal entities aimed to ensure and protect their 
rights and freedoms. 

The focus is made on the problems of legal control over administrative and 
procedural activities in Ukraine, namely on imperfect legislative framework 
consisting of lots of codes, laws and delegated legislation which leads to confusion 
and difficulty of perception by the citizens. The study reviews models of 
administrative and procedural law and proves feasibility of systematization of the 
same through adoption of a unified legal act. 

The issues of concern as to execution by the citizens of right for 
administrative appeal in terms of the Law of Ukraine «On citizen appeals» No. 
393/96-VR as of 02.10.1996 have been studied. In this connection, introduction of 
amendments to the Law of Ukraine «On citizen appeals» is reasonably required.  

It has been acknowledged that a prerequisite for further cooperation between 
Ukraine and the European Union is gradual implementation of acquis 
communautarie into the national law by means of approximation which will advance 
effective and steady protection of citizen rights by public administration. 

The thesis studies the law of foreign countries, namely Netherlands, Estonia 
and Georgia, reviews the problems of organizational and legal protection of citizen 
rights by public administration in Ukraine, proposes the ways for improvement of 
the same.  

Key words: protection of citizen rights, public administration, remedies, 
principles of public administration, powers of public administration, administrative 
procedure, principles of administrative procedure, systematization of administrative 
and procedural legislation, right for administrative appeal, foreign experience of 
legal protection, responsibility of public administration in foreign countries. 
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