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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). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Робота, виконана Бєлінгіо В.О., характеризується системним підходом до 

предмету дослідження. Структурно дисертація складається із анотації, змісту, 

переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, поділених на десять 

підрозділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи 

становить 258 сторінки, з яких обсяг основного тексту - 208 сторінок. 

Структура повністю відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість 

висновків, сформульованих у дисертації, підтверджується аналізом 

літературних джерел правового спрямування в сфері захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації, список використаних джерел містить 229 

найменувань. 

Обґрунтованість наукових положень дисертації та достовірність 

одержаних результатів підтверджується теоретичною та методологічною 

основами проведених досліджень, критичним аналізом та узагальненням 

великої кількості наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. 

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною культурою. 

В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних авторських 

підходів щодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, аргументує свої 

судження, пов’язує загальнотеоретичні проблеми з конкретним емпіричним 

матеріалом. 
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Методологічним підґрунтям в роботі є використання автором прийомів 

теорії пізнання правових явищ та науково-дослідницьких методів. Крім того, 

підґрунтя дисертаційного дослідження становлять наукові принципи та 

концептуальні положення, розроблені фахівцями в галузі загальної теорії права, 

адміністративного, конституційного, господарського, кримінального права 

тощо. 

Висвітлення актуальних правових та організаційних проблем діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування щодо захисту прав громадян забезпечено 

комплексним підходом до використання методів дослідження. 

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, за якою вона подана до захисту, а зміст автореферату 

відображає основні положення дисертації. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації Бєлінгіо В.О. не викликає 

сумнівів. Науковий потенціал роботи полягає в предметі та актуальності 

досліджуваної тематики на сучасному етапі розвитку України. 

Новизна одержаних наукових результатів полягає в тому, що це 

дослідження є одним із перших, в яких здійснено спробу комплексного аналізу 

організаційних та правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації, досліджено проблеми у цій сфері та наведено конкретні 

пропозиції для їх вирішення, зокрема, шляхом внесення змін та доповнень до 

Закону України «Про звернення громадян». 

В підрозділі 1.1 автор досліджує виникнення, становлення та розвиток 

інституту захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в 

історичному аспекті; проводить аналіз процедур захисту прав громадян 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування в різні епохи 

(с. 27-40). 

В підрозділі 1.2 проведено аналіз підходів науковців до визначення 

«публічної адміністрації» та наведено класифікацію принципів діяльності 
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публічної адміністрації, яка становить безсумнівний науковий інтерес (с. 45-

53). Запропоновано класифікувати принципи діяльності публічної адміністрації 

за критерієм спрямованості їх дії на захист прав громадян на: 

- загальні принципи (принцип верховенства права; принцип 

зв'язаності публічної адміністрації правовим законом; принцип рівності, або 

принцип недискримінації означає; принцип захисту законних очікувань, або 

обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; принцип пріоритету прав 

та інтересів громадян; принцип захисту персональних даних),  

- організаційні принципи (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). 

На с. 66-73 автором проведено аналіз судової практики на предмет 

звернення громадян до адміністративних судів із позовними заявами до 

суб'єктів публічної адміністрації, зокрема Кабінету Міністрів України, 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій. Бєлінгіо В.О. зазначає, що у своїх позовних заявах громадяни 

посилаються на те, що суб’єктами публічної адміністрації не виконуються 

покладені на них повноваження, а також приймаються підзаконні нормативно-

правові акти, вчиняються дії, які суперечать положенням нормативно-правових 

актів, які мають вищу юридичну силу. Рішення судів, які виносяться за 

результатом розгляду таких позовних вимог, підтверджують факт невиконання 

чи неналежного виконання з боку органів виконавчої влади та їх посадових 

осіб, покладених на них повноважень, та допущення порушень положень 

чинного законодавства. Заслуговує на підтримку думка автора про те, що такі 

порушення зі сторони суб’єктів публічної адміністрації є недопустимими в 

правовій державі, адже в результаті взаємодії громадян та суб’єктів публічної 

адміністрації має відбуватись захист прав громадян шляхом виконання 

покладених на суб’єктів публічної адміністрації повноважень.  
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Внеском в розвиток науки є результати висвітлені в підрозділі 2.1 

дисертації – принципи адміністративної процедури в сучасному захисті прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації. Зокрема, нагальним є положення 

про поділ принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, на 

загальні і спеціальні (с. 100-105). 

У рамках підрозділу 2.1 роботи оприлюднена авторська позиція щодо 

включення до спеціальних принципів адміністративної процедури 

організаційних принципів діяльності публічної адміністрації, а саме: право бути 

вислуханим; право бути проінформованим; обов'язок викласти підстави для 

прийняття рішення; принцип співмірно запитуваних документів; принцип 

своєчасності; принцип оскаржуваності (с. 102-103). 

Варто підтримати пропозицію дисертантки про те, що , адміністративно-

процедурна діяльність суб’єктів публічної адміністрації це діяльність, яка 

здійснюється не лише органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, а й юридичними особами, яким делеговані функції органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами, які виконують адміністративні функції в інтересах суспільства з 

метою реалізації державної політики, скоординованої на захист прав громадян 

(с. 119). 

Здобувачем проведено порівняльно-правове дослідження трьох моделей 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства. Офіційному 

опонентові імпонує точка зору дисертантки про те, що  наразі адміністративно-

процедурні норми потребують систематизації шляхом прийняття єдиного 

нормативно-правового акта про адміністративну процедуру (с. 125). 

Узагальнений висновок зроблений дисертанткою з цього питання свідчить про 

наукову обізнаність здобувача із проблематикою нормативного регулювання 

адміністративно-процедурної діяльності в Україні, вміння аналізувати 

проблемні аспекти. 
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Важливе практичне значення має здійснене дисертанткою висвітлення в 

підрозділі 2.4 роботи окремих колізій законодавства, яке забезпечує правову 

регламентацію адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації. Автор аналізує положення Закону України 

«Про звернення громадян» та інших актів законодавства, які регулюють 

порядок реалізації громадянами права на адміністративне оскарження, виявляє 

недоліки та колізії, які можуть ускладнити можливість скористатись правом на 

адміністративне оскарження, та пропонує шляхи їх усунення шляхом внесення 

змін і доповнень до Закону України «Про звернення громадян» (с. 133-153, с. 

158-161). Більшість з результатів дослідження, викладених у цьому підрозділі, з 

точки зору офіційного опонента, характеризуються новизною, високим 

ступенем теоретичної і практичної цінності та заслуговує на підтримку.  

Зокрема, заслуговують на підтримку висновки дисертантки про необхідність 

закріплення на законодавчому рівні терміну «петиція» та виокремлення 

електронної форми звернення як самостійної поряд з усною та письмовою 

формами, та доповнення чинного законодавства положеннями про неї (с. 151). 

Окремо варто відмітити аналіз судової практики, здійснений 

здобувачкою, на предмет практичної реалізації права громадян на 

відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень відповідно до ст. 56 Конституції України, ст. ст. 18 – 19, 25 Закону 

України «Про звернення громадян» (с. 145-150). 

На с. 147-148 автор робить узагальнення про те, що факт визнання судом 

порушення прав громадян суб’єктами публічної адміністрації під час розгляду 

їх звернень, а рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації 

протиправними, не є саме по собі достатнім відшкодуванням за завдану 

моральну/матеріальну шкоду. Адже наслідком порушення прав громадянина є 

необхідність звертатись за захистом своїх порушених прав із скаргою та/або із 

позовною заявою, що свідчить про те, що громадянину потрібно вчинити низку 
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дій, відмінних від його повсякденного укладу життя, чим беззаперечно йому 

завдаються моральні страждання, які підлягають відшкодуванню. Стосовно 

матеріальних збитків дисертант зазначає, що громадянину доводиться 

витрачати свій робочий час на написання скарги та/або позовної заяви, або 

витрачати кошти на фахівців в сфері правознавства для їх підготовки та 

подання тощо.  

Враховуючи європейську інтеграцію України, питання удосконалення 

організаційно-правового захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації необхідно розглядати в контексті міжнародного досвіду. У зв’язку 

з чим абсолютно логічним є включення до структури дисертаційного 

дослідження розділу ІІІ, присвяченого досвіду окремих зарубіжних країн в 

сфері захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації та шляхам 

вдосконалення національного законодавства.  

Автором проведено аналіз підходів до розуміння поняття «public 

administration» в англо-американській правовій сім’ї та континентальній 

правовій сім’ї. Зокрема, здобувачем зроблено цікаве узагальнення про різні 

підходи до розуміння вказаного поняття. В англо-американській правовій сім’ї 

«public administration», публічне адміністрування, аналізується через діяльність 

суб’єктів публічної адміністрації, тобто — функціональний підхід. В 

континентальній правовій сім’ї «public administration», публічна адміністрація, 

як правило, розглядається через призму органів, установ та посадових осіб, які 

забезпечують виконання публічної політики, спрямованої на реалізацію 

суспільного інтересу, тобто — інституційний підхід (с. 171-174). 

Автор застосовує широкий підхід до висвітлення питання про захист прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації в окремих зарубіжних країнах 

таких як Нідерланди, Республіка Естонія, Грузія. Зокрема, здобувач здійснює 

аналіз положень Конституції Республіки Естонії, Конституції Грузії на предмет 

закріплення статей, які мають безпосереднє відношення до захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації, та здійснює їх порівняння з 

відповідними положеннями Конституції України (с. 175-178). На прикладі 
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Нідерландів, Республіки Естонії, Грузії автор проводить ґрунтовний аналіз 

положень уніфікованих нормативно-правових актах про адміністративну 

процедуру (с. 179-194). 

Важливе практичне значення мають висновки здобувача, зроблені в 

результаті дослідження положень Закону Республіки Естонії «Про державну 

відповідальність», яким регулюється порядок захисту та відновлення прав 

громадян, порушених в результаті здійснення повноважень органами державної 

влади, та порядок відшкодування заподіяної громадянам шкоди. Варто 

підтримати пропозицію дисертантки про прийняття в Україні окремого закону 

про відповідальність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб, яким делеговані 

повноваження органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які виконують адміністративні функції (с. 

197). 

Слід відмітити послідовність та логічність викладення матеріалу при 

здійсненні аналізу та узагальненні прикладів міжнародно-правової 

регламентації організаційно-правового захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, що підкріплюється висновками щодо доцільності 

імплементації окремих елементів правового регулювання адміністративно-

процедурної діяльності суб’єктів публічної адміністрації у вітчизняну систему. 

Зазначені положення дисертації свідчать про наукову зрілість здобувачки, її 

вміння проводити аналіз інформації. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Дисертаційне дослідження виконане здобувачем самостійно, 

сформульовані в ньому положення та висновки зроблені на базі особистих 

досліджень автора. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної 

роботи викладені в 9-ти наукових працях: 6-ти наукових статтях, опублікованих 

у фахових для юридичних наук виданнях, в тому числі в двох іноземних 

наукових виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз, а 

також у 3-х тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Водночас, на думку офіційного опонента, у роботі є певні положення, 

висновки й твердження, сформульовані автором за результатами 

дослідження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям 

дискусії під час захисту дисертації: 

1.  Періодизація становлення інститут захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, наведена в підрозділі 1.1. дисертаційного дослідження: 

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, викликає у 

офіційного опонента деякі зауваження. 

По-перше, зі с. 39 роботи вбачається, що автор веде мову про становлення 

та розвитку державної політики у сфері захисту прав громадян органами 

державної влади, а не суб’єктами публічної адміністрації. Відтак, некоректною, 

на думку офіційного опонента, видається назва цього підрозділу.    

По-друге, не очевидним є саме такий початок здійснення періодизації, 

чому на думку автора вести мову про захист прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації можна, починаючи з доби Гетьманської держави? 

2. У дисертаційній роботі (с.43-44) автор наводить перелік суб’єктів, які, 

на її думку, можуть бути віднесені до публічної адміністрації. Позиція автора 

зводиться до того, що ними є: вищий орган в системі органів виконавчої влади; 

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 влад; органи місцевого самоврядування; 

постійнодіючі робочі органи або структурні підрозділи місцевої державної 

адміністрації або органу місцевого самоврядування; вищий орган у системі 

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим; громадські об'єднання, 
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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. 

Водночас, автор не наводить достатніх аргументів щодо підстав, на яких 

саме ці, а не інші органи, були нею віднесені до суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Крім того, потребує додаткового роз’яснення позиція автора з приводу 

«інших суб’єктів 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». Зокрема, на предмет включення чи не включення до переліку 

суб’єктів публічної адміністрації органів присутніх в законодавчій гілці владі, 

Президента України (виконання ним окремих повноважень), Адміністрації 

Президента України, суддів на адміністративних посадах (виконання ними 

окремих повноважень), апарату суду і Державної судової адміністрації, Вищої 

ради правосуддя, суб’єктів публічної адміністрації, які не мають статусу органу 

державної влади, як приклад, Фонд соціального страхування України, органи 

державної влади, які виконують виконавчі функції, але формально 

безпосередньо не підпорядковані вищому чи центральним органам виконавчої 

влади, як приклад, Національний банк України, які на думку опонента 

відносяться до суб’єктів публічної адміністрації з огляду на здійснення ними 

окремих публічних управлінських функцій з метою задоволення публічного 

інтересу. 

3. Дискусійними є окремі висновки здобувача, зроблені з приводу  

співвідношення єдиного нормативно-правового акту про адміністративну 

процедуру (кодексу чи закону) та одночасного продовження дії спеціального 

адміністративно-процедурного законодавства.  Так, з урахуванням тенденцій в 

чинному національному законодавстві, необхідно глибше розібратись з 

питанням, що все ж таки повинно мати перевагу? Спеціальне адміністративно-

процедурне законодавство над єдиним нормативно-правовим актом про 
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адміністративну процедуру чи навпаки? Автор робить висновок про те, що 

норми, закріплені в законі про адміністративну процедуру, повинні мати вищу 

юридичну силу над нормами, закріпленими в спеціальному законодавстві (с. 

125). Разом з тим, постає питання чи буде ефективним правове регулювання 

всіх процедурних питань єдиним нормативно-правовим актом, з огляду на 

різноманіття суспільних відносин, які наразі регулюються спеціальними 

законами, в яких містяться адміністративно-процедурні норми. Та чи за 

можливим буде приведення всіх спеціальних законодавчих актів у 

відповідність з єдиним нормативно-правовим актом про адміністративну 

процедуру? 

4. Щодо підрозділу 3.2. – «Кращі практики захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації в окремих зарубіжних країнах та їх 

імплементація в Україні», де серед іншого здійснюється аналіз законодавства 

окремих зарубіжних країн (Нідерланди, Естонія, Грузія) з питань 

адміністративної процедури та адміністративного оскарження. Автор аналізує 

іноземне законодавство та наводить приклади ефективних елементів захисту 

прав громадян. Проте, в дослідженні наведена лише загальна думка про 

можливість запозичення такого досвіду і не міститься конкретних пропозицій 

по імплементації, впровадженню в національну правову систему. 

5.  Щодо підрозділу 3.3. – «Удосконалення організаційного та правового 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні» слід 

зазначити, що все ж таки методологічно правильно у назві підрозділу говорити 

лише про удосконалення правового захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації в Україні, з огляду на той факт, що автором присвячено 

увагу у цьому підрозділі саме цьому аспекту. Водночас не в повній мірі 

конкретизовано власне бачення щодо вдосконалення саме організаційного 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні. 

6. Аналіз списку використаних джерел свідчить про те, що у ньому 

міститься замалий відсоток вітчизняної наукової літератури за 2015 - 2019 рр. З 

більш, ніж 200 використаних дисертантом джерел, опонентові зустрілись 
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роботи: 1) Джафарова О. В. Дозвільна діяльність органів публічної 

адміністрації в Україні: питання теорії та практики : монографія. Харків : Диса 

плюс, 2015. 688 с., 2) Друцул Т. І. Органи публічної адміністрації як суб’єкти 

адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 

2015. 19 с., 3) Криворучко І. В. Класифікація принципів адміністративної 

процедури та її застосування наукою державного управління. Наук. вісн. Акад. 

муніцип. упр.: зб. наук. пр. Серія «Управління» / За заг. ред. О.І. Дація. Київ: 

АМУ. 2016. Вип. 1. С. 64—74., 4) Губерська Н. Л. Основні принципи організації 

та реалізації адміністративних процедур. Публічне право. 2015. № 1 (17). С. 48-

56., 5) Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз 

євроінтеграції : монографія / за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород : Говерла, 

2015. 320 с., 6) Лоюк І. А. Принципи адміністративної процедури у 

зарубіжному та вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації 

банків в Україні. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 118-

123., 7) Туркова О. К. Правова природа процедур надання адміністративних 

послуг в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 20 с., 8) Школик 

А. М. Моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

Вісник Львівського університету. 2016. Вип. 64. С. 111-118. (Серія юридична) 

та декілька інших. 

Літератури за 2018-2019 рр. практично немає, зустрічається лише робота 

під №30 – Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. 

Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2018. 446 с.  

Враховуючи, що робота захищається в 2020 році, такий «темпоральний 

провал» не дуже гарно характеризує роботу, адже авторка фактично не 

використовувала останні надбання дослідників, які стосуються предмета її 

дослідження. 
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Відтак дисертація Бєлінгіо Валерії Олександрівни на тему 

«Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації» є актуальною. 

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). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційне дослідження Бєлінгіо В.О. є сучасною науковою роботою, 

яка вирізняється актуальністю в теоретичному і практичному розумінні, 

новизною, повнотою аналізу предмету дослідження. Структурно дисертація 

складається з анотації, змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів, поділених на десять підрозділів, висновків до кожного розділу та 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертаційної роботи становить 258 сторінок, з яких обсяг основного тексту – 

208 сторінок. Структура дисертації відображає цілі і завдання дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі питання, поставлені автором. 

Обґрунтованість висновків наявних у роботі підтверджується аналізом значної 

кількості літературних джерел з юридичної тематики, а саме в сфері захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, список використаних джерел 

містить 229 найменувань. 

В дисертаційній роботі здобувачем зосереджено увагу на ряді наукових 

проблем та запропоновано підходи до їх вирішення. Переконливість одержаних 

результатів підтверджується комплексом загальнонаукових та спеціальних 

методів наукового пізнання, використаних дисертантом для розв’язання 

наукових проблем, а також аналізом великої кількості наукових робіт 

українських та зарубіжних правників. 
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Методологія роботи ґрунтується на принципах єднання теорії і практики, 

що дозволило автору цілісно провести дослідження актуальних правових та 

організаційних проблем діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

захисту прав громадян. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації Бєлінгіо В.О. не викликає 

сумнівів. Науковий потенціал дисертації полягає в предметі та актуальності 

досліджуваної тематики. 

Слід відзначити, що комплексне дослідження адміністративно-правових 

засобів захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації є 

надзвичайно важливим для будь-якої правової держави. 

В першому підрозділі, – виникнення, становлення та розвиток інституту 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, – дисертантом 

проаналізовано становлення інституту захисту прав громадян органами 

державної та місцевої влади на зрізі історії України, починаючи з 

первіснообщинного суспільства та до сьогодення (с. 27-40). 

Внеском в розвиток науки є результати висвітлені в другому підрозділі 

дисертації, – суб’єкти публічної адміністрації: поняття, сутність та засади 

захисту прав громадян. Зокрема, змістовними є положення роботи присвячені 

принципам діяльності публічної адміністрації. Автор аналізує принципи 

діяльності публічної адміністрації, розроблені Радою Європи, та зазначає про 

необхідність їх впровадження в Україні, досліджує доктринальні підходи до 

класифікації принципів вітчизняних науковців-адміністративістів, а також 

вказує власний підхід до визначення принципів діяльності публічної 

адміністрації за наступним критерієм: спрямованість їх дії на захист прав 

громадян, шляхом їх згрупування на загальні та організаційні принципи (с. 45-

53). 

На увагу заслуговує позиція автора щодо віднесення до суб’єктів 

публічної адміністрації не лише органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а й юридичних осіб, яким делеговані повноваження органами 
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виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб (с. 

42-43). 

У рамках підрозділу 1.3 дисертації здобувачем досліджено окремі 

положення чинних нормативно-правових актів на предмет повноважень вищого 

органу у системі органів виконавчої влади – Кабінету Міністрів України в сфері 

захисту прав громадян, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 

виконавчої влади (с. 54-65). Також автор системно проводить аналіз судової 

практики щодо звернень громадян із позовними заявами до суб’єктів публічної 

адміністрації та робить висновок про порушення прав громадян у зв’язку з 

невиконанням або неналежним виконанням суб'єктами публічної адміністрації, 

покладених на них повноважень, що є неприпустимим у правовій державі (с. 

74). Окремо дисертантом наведено детальну характеристику повноваження 

органів місцевого самоврядування в окремих сферах, через реалізацію яких 

відбувається захист прав громадян (с. 74-77). 

Науковий та практичний інтерес викликають висновки, зроблені в рамках 

другого розділу роботи – застосування адміністративно-правових засобів 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, в якому дисертантом 

висвітлено проблемні питання застосування адміністративної процедури. 

Слід зауважити, що в рамках підрозділу 2.1 дисертантом досліджено 

наукові підходи до виокремлення принципів адміністративної процедури та 

запропоновано авторську класифікацію принципів адміністративної процедури, 

застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації, на загальні і спеціальні. 

Варто підтримати пропозицію дисертантки про включення в національну 

правову систему принципів, вказаних в Резолюції Комітету Міністрів Ради 

Європи (77) 31 про захист особи щодо актів адміністративних органів, а саме: - 

право бути вислуханою, - право на допомогу і представництво, - виклад 

мотивів, - зазначення засобів правового захисту (с. 106). 

В рамках підрозділу 2.2 Бєлінгіо В.О. проведено детальний аналіз 

доктринальних підходів до визначення таких понять, як «нормативно-правовий 
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акт», «закон», «підзаконний нормативно-правовий акт», запропоновано власні 

визначення. Висловлена позиція щодо необхідності прийняття закону про 

нормативно-правові акти або окремого розділу в єдиному нормативно-

правовому акті про адміністративну процедуру (с. 115). Висновки, зроблені 

автором, в результаті проведеного аналізу безперечно мають наукову та 

практичну значущість. 

Офіційний опонент поділяє погляд авторки, висловлений у підрозділі 2.2 

роботи, що наразі адміністративно-процедурне законодавство є різноманітним, 

невпорядкованим та потребує систематизації (с. 122). Здобувач здійснив 

дослідження трьох моделей систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства та дійшов висновку про необхідність прийняття єдиного 

нормативно-правового акта про адміністративну процедуру та одночасного 

продовження дії спеціального законодавства (с. 125). 

Беззаперечний науковий та практичний інтерес становить дослідження 

Бєлінгіо В.О. проблемних питань, що виникають при реалізації громадянами 

права на адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації. 

На підтримку заслуговує думка здобувача про необхідність внесення змін 

до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» та приведення її у 

відповідність з положеннями ст. 40 Конституції України. Так, офіційний 

опонент погоджується, що правом на подання звернень наділений будь-хто, а 

не лише особи, які законно знаходяться на території України, так як право на 

оскарження має невідчужуваний характер та не може обмежуватись (с. 133-

134). 

В підрозділі 2.4 роботи дисертантом наголошено на необхідності 

усунення колізій законодавства, які існують в сфері законодавчої регламентації 

права громадян на адміністративне оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації (с. 133-153, с. 158-161). Зокрема, заслуговують 

на підтримку висновки автора щодо необхідності приведення у відповідність 

понятійно-категоріального апарату, а саме понять «термін», так і «строк», 
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використаних у Законі України «Про звернення громадян» (с. 134), а також 

доповнення Закон України «Про звернення громадян» переліком причин, які 

визнаються суб’єктами публічної адміністрації поважними для поновлення 

терміну на подання скарги (с.140). 

Переконливою є аргументація позиції автора про необхідність 

доповнення Закону України «Про звернення громадян» наступними нормами: 

1) визначення терміну «петиція»; 

2) виокремлення електронної форми звернення як самостійної поряд з 

усною та письмовою формами та доповнення закону відповідними 

положеннями про неї (с. 150). 

Більшість з результатів дослідження, викладених у підрозділі 2.4 

дисертації, з точки зору офіційного опонента характеризуються новизною, 

мають теоретичну та практичну цінність. З огляну на це, заслуговує схвалення 

спроба здобувача надати власне бачення подальшого вдосконалення чинного 

законодавства шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства. 

Надзвичайно важливим, з огляду на європейську інтеграцію України є 

положення третього розділу роботи, присвяченого питанню удосконалення 

організаційно-правового захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації з урахуванням кращих практик країн світу. 

Автором здійснено аналіз питання захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації в окремих зарубіжних країнах, зокрема, в Нідерландах, 

Республіці Естонії, Грузії. А саме дисертант досліджує положення Конституції 

Республіки Естонії, Конституції з питань захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, та порівнює з відповідними положеннями Конституції 

України (с. 175-178). 

На увагу заслуговує дослідження здобувача щодо підходів до розуміння 

поняття «адміністративний орган», закріплений в Акті із загального 

адміністративного права Нідерландів, в Загальному адміністративному кодексі 

Грузії та проводить порівняння з українським законодавством (с. 179-181). 
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Цікавим є дослідження принципів адміністративної процедури, 

закріплених в Акті із загального адміністративного права Нідерландів, Законі 

Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру», Загальному 

адміністративному кодексі Грузії (с. 181-191). 

Заслуговує на підтримку позиція здобувача щодо доцільності прийняття 

окремого закону про відповідальність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб, яким делеговані 

повноваження органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, з урахуванням досвіду Республіки Естонії з 

цього питання (с. 197). 

Положення, які представляють наукову новизну, обумовлені 

актуальністю теми дослідження та сформульованої мети, мають науково-

практичну значущість та чітке обґрунтування. 

Наукова та практична значущість отриманих результатів полягає в 

тому, що сформульовані в дисертаційній роботі положення, висновки та 

пропозиції можуть бути використані у: 

1) науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень, присвячених організаційно-правовим засадам захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

2) правотворчій діяльності – як теоретична основа для удосконалення 

законодавства з питань захисту прав громадян; 

3) сфері правозастосування – для удосконалення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з метою підвищення ступеня захисту прав 

громадян; 

4) навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників тощо та 

при викладені окремих дисциплін, зокрема, «Адміністративне право», 

«Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права». 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Положення дисертації з достатньою повнотою викладені в 9-ти 

наукових працях: 6-ти наукових статтях, опублікованих у фахових для 
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юридичних наук виданнях, в тому числі в двох іноземних наукових виданнях, 

що включені до міжнародних науково-метричних баз, а також у 3-х тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Дисертація виконана на 

належному теоретичному рівні, забезпечує повноту розв’язання актуальної 

наукової проблематики із вагомим внеском у розвиток юридичної науки. 

Дисертація відповідає вимогам, що висуваються до досліджень на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 «Про затвердження 

Порядку присудження наукових ступенів», а також повною мірою відповідає 

вимогам та профілю спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право, за якою вона подана до захисту. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації: 

1) У підрозділі 1.3 здобувач досліджує повноваження в сфері захисту прав 

громадян вищого органу у системі органів виконавчої влади, центральних 

органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування (с. 53-65, с. 74-77). Водночас, автор на сторінках 42-43 роботи 

акцентує увагу на тому, що суб’єкти публічної адміністрації не лише 

охоплюють собою органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

а також включать у себе 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. 

З огляду на це, потребує додаткового роз’яснення позиція автора щодо 

повноважень юридичних осіб, яким делеговані повноваження органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 

сфері захисту прав громадян. 

2) Автором пропонується внесення ряду змін і поповнень до Закону 

України «Про звернення громадян» та водночас на сторінці 155 дисертації 
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зазначається, що процедура адміністративного оскарження має бути 

уніфікована в законі про адміністративну процедуру з метою встановлення 

єдиних процедурних правил для взаємодії суб’єктів публічної адміністрації (їх 

посадових осіб) з громадянами. 

На поверхні певні протиріччя, які потребують додаткового роз’яснення: 

чи має діяти одночасно Закон України «Про звернення громадян» із змінами та 

доповненнями, запропонованими авторкою, та закон про адміністративну 

процедуру? Чи, можливо, має діяти лише єдиний уніфікований акт про 

адміністративну процедуру? 

3) У підрозділі 2.1 «Принципи адміністративної процедури в сучасному 

захисті прав громадян суб’єктами публічної адміністрації» автор надає власну 

класифікацію принципів адміністративної процедури та за критерієм: 

спрямованість принципів на захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації, поділяє їх на загальні та спеціальні (сторінки 105-106). 

Проте, по-перше, здобувач не надає пояснень, чому нею обрано саме цей 

критерій для класифікації принципів адміністративної процедури. По-друге, 

потребує уточнення думка авторки з приводу включення до спеціальних 

принципів адміністративної процедури організаційних принципів діяльності 

публічної адміністрації, а саме: 1) право бути вислуханим; 2) право бути 

проінформованим; 3) обов'язок суб'єкта публічної адміністрації викласти 

підстави для прийняття рішення; 4) принцип співмірно запитуваних 

документів; 5) принцип своєчасності; 6) принцип оскаржуваності. 

4) На сторінці 129 роботи автор зазначає, що адміністративне оскарження 

– це 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), або до альтернативних утворень, які зобов’язані розглянути та 

вирішити питання, порушені у скарзі.  

Потребує роз’яснення твердження автора щодо «альтернативних 

утворень». 
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