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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний розвиток вітчизняного адміністративного 

права нерозривно пов’язаний зі змінами, що відбуваються в політиці, 

економіці, соціальній сферах. Специфіка адміністративного права, яке реалізує 

основне навантаження публічно-правового регулювання, створюючи певне 

«підґрунтя» для багатьох інших галузей, зумовлює потребу оновлення галузевої 

теорії як концептуальної основи фундаментальних досліджень, спрямованих на 

формування нового, сучасного наукового фундаменту для нормотворчості та 

правозастосування. У цьому контексті, враховуючи той факт, що у теорії 

адміністративного права і досі відсутня розроблена модель галузевих функцій, 

набуває дедалі більшого теоретичного і практичного значення їх дослідження, 

оскільки саме функції є своєрідним «показником» галузі, що дозволяє її 

ідентифікувати, розкривають складну взаємодію напрямів впливу 

адміністративного права на соціум, є базовим елементом його ефективності.  

Формування сучасної теорії функцій адміністративного права – необхідний 

складник ефективного впровадження Стратегії сталого розвитку «Україна–

2020», подальшого розвитку юридичної науки, а також юридичної освіти, у 

Проекті Концепції вдосконалення якої зазначено, що її метою є насамперед 

формування «компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій 

права». 

Враховуючи міждисциплінарність та багатоаспектність змісту категорії 

«функції», модифікацію сучасних наукових уявлень про функції права, 

новелізацію предмета адміністративного права, для формулювання сучасної 

теорії функцій адміністративного права України слід обрати предмет в якості 

базової категорії, що й дасть змогу комплексно дослідити ресурс функцій 

сучасного адміністративного права. 

З огляду на те, що питання функцій входить до понятійного апарату 

багатьох суспільствознавчих наук, підґрунтя дослідження функцій 

адміністративного права як комплексного правового явища становлять сучасні 

філософські, соціологічні, політологічні дослідження, розробки науковців-

кібернетиків (Р. Акоффа, П. Алексєєва, Л. Буєвої, Ф. Емері, А. Здравомислова, 

Е. Кассирера, А. Магомедова, Р. Мертона, А. Паніна, П. Юдіна та ін.). У роботі 

використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у галузі 

теорії держави та права (А. Абрамова, С. Алєксєєва, З. Алмазової, 

І. Антошиної, М. Байтіна, С. Дроботова, О. Зайчука, Р. Казакової, 

В. Ковальського, М. Козюбри, Н. Оніщенко, А. Палазяна, О. Петришина, 

П. Рабіновича, Т. Радька, В. Рєутова, І. Ситаря, О. Скакун, О. Слюсаренко, 

О. Швиркіна та ін.), фахівців галузевих правових наук (М. Баймуратова, 

О. Батанова, Ю. Волошина, О. Лощихіна, В. Погорілка, О. Сінькевича, 

О. Скрипнюка, О. Совгирі, В. Федоренка, О. Фрицького та ін. (функції 

конституційного права); М. Бажанова, О. Дудорова, Н. Лопашенко, 

В. Навроцького, А. Оцяці, В. Смірнова, В. Сташиса, В. Тація, В. Філімонова та 

ін. (функції кримінального права); Л. Воронової, О. Ємельянової, Л. Савченко, 

Ю. Смірнікової, А. Ковальчук, Н. Кучерявенка (функції фінансового права); 
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В. Ліпкана, А. Новицького, О. Селезньової, В. Цимбалюка, М. Швеця, 

О. Яременко (функції інформаційного права); Ю. Дмитренко, Д. Задихайла, 

Г. Знаменівського, М. Матійка, І. Москаленко, Є. Харитонова, В. Щербини та 

ін. (функції приватних галузей права).  

Проблематика функціонального призначення адміністративного права 

привертала увагу В. Василенкова, Є. Додіна, О. Євтихієва, І. Єлістратова, 

В. Кобалевського, Л. Коваля, О. Коренєва, Р. Павловського, Ю. Панейка, 

І. Пахомова, С. Студенікіна, М. Студенікіної, Ю. Тихомирова, В. Юсупова, 

О. Якуби, Ц. Ямпольської, щоправда їх роботи, з огляду на час їх написання 

(початок ХХ ст. – 50–80 рр. ХХ ст.) дещо застаріли і не повною мірою 

відповідають сучасним вимогам. Окремим аспектам функцій галузі приділена 

увага наприкінці ХХ ст. у роботах В. Авер’янова, О. Бандурки, І. Бачило, 

К. Бельського, А. Васильєва, Д. Галлігана, І. Голосніченка, С. Гончарука, 

П. Діхтієвського, Р. Калюжного, Ю. Козлова, В. Колпакова, В. Нагребельного, 

Н. Нижник, А. Ноздрачова, В. Полянського, Л. Попова, В. Селіванова, 

Ю. Старілова, В. Стефаюка, Г. Туманова, Ло Хаоцайя, В. Шкарупи та ін., а у 

ХХI ст. – О. Андрійко, О. Банчука, В. Бевзенка, А. Берлача, Ю. Битяка, Л. Білої-

Тіунової, Н. Галіциної, В. Гаращука І. Голосніченка, І. Гриценка, Е. Демського, 

О. Зєлєнцова, Т. Кагановської, Р. Калюжного, С. Ківалова, І. Коліушка, 

Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, О. Константия, Є. Кубка, 

С. Кузьніченка, О. Кузьменко, Є. Курінного, М. Леванса, Д. Лук’янця, 

Ф. Маккензі, Н. Матюхіної, Р. Мельника, О. Миколенка, Р. Миронюка, 

В. Настюка, Є. Петрова, Н. Побєжимової, Д. Приймаченка, О. Рябченко, 

А. Селіванова, С. Стеценка, В. Теремецького, О. Харитонової, О. Хорне, 

А. Школика, Е. Шмідта-Ассманна та ін.  

Незважаючи на розмаїття наукових праць, не применшуючи здобутки їх 

авторів, необхідно зазначити, що теорія функцій адміністративного права 

відсутня і до цього часу. 

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

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2016 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00710). Крім того, тема дисертації пов’язана з 

підготовкою змін до адміністративного законодавства та має безпосереднє 

відношення до Концепції адміністративної реформи в Україні, впровадженої 

Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затвердженим постановою Президії НАН України від 20 грудня 

2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 
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Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі аналізу раніше й нині чинного законодавства України, 

історичних, вітчизняних та зарубіжних сучасних наукових, навчальних, 

публіцистичних джерел з’ясувати сутність, основні риси, систему та 

закономірності розвитку функцій адміністративного права з аналізом кожної з 

них у безпосередньому зв’язку з галузевим предметом, сформулювати сучасну 

функціональну концепцію адміністративного права. Досягненню поставленої 

мети в дисертації слугувало вирішення таких основних задач: 
–  встановити та охарактеризувати основні етапи формування наукової 

думки про функції права, поглибити сучасні наукові дослідження змісту 

поняття «галузева функція права» та визначити сутність галузевої функції 

публічного права як інтегративної категорії;  

–  охарактеризувати в історичній ретроспективі галузевий предмет як базову 

категорію для виокремлення функцій сучасного адміністративного права; 

–  визначити поняття та ознаки функцій адміністративного права; 

–  окреслити основні етапи формування сучасної наукової думки про 

функції адміністративного права крізь призму становлення адміністративно-

правової науки; 

–  виділити критерії та здійснити класифікацію функцій адміністративного 

права; 

–  охарактеризувати функції адміністративного права як систему, 

виокремити її основні властивості, що зумовлюють її специфічний характер; 

–  розкрити специфіку та особливості регулятивної функції 

адміністративного права як базової, системоутворюючої, домінуючої галузевої 

функції; 

–  визначити унікальні інтегративні ознаки охоронної функції 

адміністративного права та особливості її нормативної (у т. ч. перспективної) 

реалізації у зв’язку з модифікацією галузевого предмета; 

–  довести існування процедурної функції адміністративного права, 

з’ясувати її місце в системі галузевих функцій, окреслити можливі шляхи її 

нормативної визначеності;  

–  обґрунтувати зміст та визначити особливості економічної функції 

адміністративного права в контексті адаптації вітчизняного законодавства до 

стандартів ЄС; 

–  окреслити характерні риси політичної функції адміністративного права в 

контексті трансформації галузевого предмета; 

–  охарактеризувати сутність та зміст ключових векторів соціально-

культурних функцій адміністративного права, визначити їх специфіку, 

пріоритети подальшої реалізації; 

–  визначити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на підвищення ефективності реалізації функцій 

адміністративного права з урахуванням предмета у науковому, навчальному та 

нормотворчому застосуванні. 

Об’єктом дослідження є функції сучасного адміністративного права як 

явище правової дійсності.  
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Предметом дослідження є теорія функцій адміністративного права.  

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загальнонаукових, спеціальних наукових методів, які мають своє безпосереднє 

застосування у юридичних дослідженнях. Серед загальнонаукових методів, що 

використовувалися, основним є діалектичний метод наукового пізнання, який 

дав змогу дослідити безперервний розвиток, якісні зміни та взаємозв’язки 

функцій адміністративного права в контексті трансформації галузевого 

предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2). Метод семантичного аналізу застосовано для 

з’ясування змісту багатозначних понять: «функція», «функція права»», 

«функціонування права», «соціальна сфера» тощо (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 4.1). 

За допомогою історично-правового методу встановлено історіографію вчення 

про функції права, функції адміністративного права, виявлено зв’язок минулого 

і сьогодення (підрозділи 1.1, 1.2, 1.4, 2.2). За допомогою логіко-юридичного 

методу було сформульовано базові для дисертаційної роботи дефініції: 

«галузева функція у публічному праві» (підрозділ 1.1), «функція 

адміністративного права» та «система функцій адміністративного права» 

(підрозділи 1.3, 2.2), «регулятивна функція адміністративного права», 

«охоронна функція адміністративного права», «процедурна функція 

адміністративного права» (розділ 3), запропоновано визначення 

загальносоціальних функцій галузі (розділ 4). Застосування методу системного 

аналізу дозволило дослідити функції адміністративного права як упорядковану 

сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих структурованих інтегративних 

елементів, які видозмінюються в контексті трансформації галузевого предмета 

(підрозділ 1.2, розділ 2). Метод групування та системно-структурний підхід 

використано для класифікаційного розподілу, з’ясування внутрішньої 

структури та аналізу взаємозв’язків системи галузевих функцій (розділ 2), а 

методи моделювання, аналізу та синтезу – для розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства (розділи 3, 4, 5). У процесі дослідження для 

вирішення окремих завдань використано метод порівняльного аналізу для 

з’ясування особливостей галузевих функцій (розділи 3, 4); метод моделювання 

та прогнозування – для розроблення рекомендацій щодо підвищення 

ефективності реалізації функцій адміністративного права (розділ 5). Специфіка 

досліджуваного об’єкта, його комплексний характер передбачає застосування 

цілого ряду наукових підходів: фундаментального, органічної єдності теорії й 

практики, поєднання критичного і раціонального, порівняльно-

ретроспективного, єдності логічного та системного підходів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів 

України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

судових та правоохоронних органів, органів публічної адміністрації, політико-

правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, присвяченим теорії функцій адміністративного 

права. У результаті проведеної роботи сформульовано нові наукові положення і 

висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
 проведено комплексне дослідження функцій адміністративного права з 

точки зору нового розуміння галузевого предмета з метою розвитку сучасної 

теорії адміністративного права та обґрунтування концептуальних засад 

підвищення ефективності реалізації галузевих функцій; 

 розглянуто історіографію дослідження галузевих функцій крізь призму 

становлення адміністративно-правової науки. Зокрема, доведено, що в 

адміністративно-правовій доктрині у різні історичні періоди функції галузі 

досліджувалися фрагментарно, що дало змогу умовно виділити та 

охарактеризувати етапи доктринального дослідження у зазначеній сфері, 

з’ясувати специфіку кожного з них та визначити тенденцію спеціалізації 

галузевих доктринальних досліджень, яку доцільно посилити; 

 запропоновано відійти від традиційного тлумачення функції права та 

розглядати функцію адміністративного права як інтегративну категорію з 

такими специфічними ознаками, як: обумовленість предметом та системою 

галузі, цілеспрямованість сучасно-перспективного впливу, формальна 

визначеність, системність; 

 здійснено авторську класифікацію галузевих функцій з одночасним 

використанням кількох критеріїв задля з’ясування їх реального ресурсу: 

відповідно до діалектичного виникнення; залежно від способів правового 

впливу; залежно від системного обсягу правового впливу; за сферою, об’єктом 

правового впливу; крізь призму предмета адміністративного права; 

  запропоновано розгляд системи функцій адміністративного права як 

упорядкованої сукупності структурованих інтегративних елементів (функцій 

адміністративного права) та їх зовнішніх і внутрішніх зв’язків. У системі 

виділено підсистеми кількох рівнів: перший рівень – базові, власне юридичні 

функції галузі; другий – загальносоціальні галузеві функції; третій рівень – 

міжгалузеві функції адміністративного права; 

 виокремлено та висвітлено унікальні інтегративні ознаки, особливості 

реалізації та взаємодії функцій адміністративного права, сформульовано 

визначення базових функцій галузі (регулятивної, охоронної, процедурної), 

виділено та детально проаналізовано ресурс загальносоціальних (економічної, 

політичної та соціально-культурних) галузевих функцій у контексті 

трансформації предмета адміністративного права; 

 обґрунтовано необхідність розроблення Функціональної концепції 

адміністративного права, загальною метою якої є створення необхідних умов 

для забезпечення ефективної реалізації галузевих функцій; 

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо визначення сутності та змісту поняття 

галузевої функції права крізь призму галузевої функції у публічному праві, під 



6 

якою запропоновано розуміти специфічну інтегративну властивість публічного 

права, що зумовлена особливостями врегулювання і захисту загального 

публічного інтересу, відповідно до якого реалізується нормативно-орієнтуючий 

вплив на публічні інтереси; 

 наукові положення щодо визначення змісту та особливостей механізму 

адміністративно-правового регулювання, зокрема, охарактеризовано такі його 

елементи: норми права, адміністративно-правові відносини та акти реалізації 

норм права, що відіграють ключову роль у реалізації базових, юридичних 

функцій галузі; 

 теоретичні положення щодо поняття, характеристики регулятивної та 

охоронної функцій адміністративного права як традиційних галузевих функцій, 

зокрема, окреслено їх структуру у зв’язку з модифікацією галузевого предмета; 

 характеристика змісту та особливостей загальносоціальних функцій 

галузі та їх видів, зокрема, визначено, що основні вектори економічної функції 

адміністративного права зумовлюються закономірностями ринкових відносин, 

а нормативна модель реалізації – державною економічною політикою. 

Доведено, що політична функція адміністративного права виступає базисом для 

нормативного регулювання, охорони суспільних відносин. Обґрунтовано, що 

соціально-культурні функції адміністративного права є комплексним 

інтегративним утворенням, яке складається з ідеологічної, виховної та 

інформаційної функцій; 

дістали подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо розуміння предмета адміністративного права 

як сфери об’єктивізації галузевих функцій. У цьому контексті доведено 

домінуюче значення регулятивної функції, при цьому підкреслено, що, 

незважаючи на суттєве скорочення сфери примусового впливу, галузі і до 

сьогодні притаманна охоронна функція, яка, хоча й дещо модифікувалася, 

суттєво доповнює регулятивну. З огляду на «унікальні» властивості предмета 

адміністративного права, доведено доцільність збільшення кількості базових, 

власне юридичних функцій галузі об’єктивно існуючою, зовнішньо 

орієнтованою процедурною функцією;  

 обґрунтування положення про доцільність використання категорії 

«адміністративний процес» для позначення відносин, що складаються під час 

здійснення адміністративного судочинства; 

 положення щодо характеристики загальносоціальних функцій 

адміністративного права. При цьому обґрунтовано думку про те, що зміни в 

політико-правовій системі, впровадження ринкової системи господарювання, 

зміна моделі взаємовідносин громадянського суспільства і держави 

трансформують ключові вектори загальносоціальних функцій галузі; 

 визначення пріоритетних напрямів удосконалення нормативних засад 

використання ресурсу галузевих функцій, зокрема їх систематизації у формі 

кодифікації з наданням переліку таких актів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 
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– науково-дослідній сфері – у подальшому розробленні теорії 

адміністративного права (акти впроваджень Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова від 22.08.2016; Запорізького національного 

університету від 10.10.2016; Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого від 15.11.2016; Національного гірничого університету 

від 26.12.2016); 

– правотворчості – для визначення основних напрямів розвитку 

адміністративного законодавства (акт впровадження Запорізької обласної 

державної адміністрації від 19.12.2016); 

– правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування (акти впроваджень Управління праці та 

соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському 

району від 26.09.2016; Управління державної реєстрації фізичних осіб 

департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради від 03.10.2016; 

Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2016); 

– навчальному процесі – для підготовки навчальної літератури з дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративне судочинство України», «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу» (акти впроваджень Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова від 22.08.2016; Бердянського 

інституту державного та муніципального управління Класичного приватного 

університету від 31.08.2016; Київського університету права НАН України 

від 09.09.2016; Університету митної справи та фінансів від 21.09.2016; 

Запорізького національного університету від 10.10.2016; Національного 

університету «Одеська юридична академія» від 17.10.2016; Дніпропетровського 

гуманітарного університету від 23.10.2016; Львівського національного 

університету імені Івана Франка від 14.11.2016; Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого від 15.11.2016; Національного гірничого 

університету від 26.12.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

підручник «Адміністративне право України» (2009 р.) (розділи 9-11), словник 

термінів «Адміністративне право України» (2014 р.) (літера «Б»), навчальний 

посібник «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення» 

(2016 р.) (підрозділи 2.1–2.2.), навчальний посібник «Заохочення у службовому 

праві» (2017 р.) (підрозділ 2.2). У дисертації ідеї та розробки, які належать 

співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 20 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2012 р.); 

«Юридична освіта та юридична наука в Україні: витоки, сучасність, 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Треті економіко-правові дискусії» 

(м. Львів, 2014 р.); «Адміністративна відповідальність в системі засобів 
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забезпечення прав і свобод громадян» (м. Київ, 2015 р.); «Запорізькі правові 

читання» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Актуальні проблеми будівництва кар’єри 

молодими вченими та підприємцями» (м. Київ, 2015 р.); «Юридична наука в 

ХХI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 

2015 р.); «Pravna veda a praх: vyzvy modernych europskych integracnych procesov» 

(м. Братислава, 2015 р.); «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Актуальні питання 

розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 2016 р.); 

«Борьба с преступностью: теория и практика» (м. Могильов, 2016 р.); 

«Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави» (м. Одеса, 2016 р.); «Запорізькі правові 

читання» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні проблеми державно-правового розвитку 

України в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

«Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, 

методика» (м. Могильов, 2016 р.); «Актуальні питання державотворення та 

правотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Історія вітчизняного та 

європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 2016 р.); «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права України» (м. Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 51 

праці, у тому числі 1 одноосібній монографії, 1 підручнику, 2 навчальних 

посібниках та 1 словнику, підготовлених у складі авторського колективу, 26 

наукових статтях, із яких 20 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 6 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 20 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які містять 12 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 543 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 400 сторінок. Список використаних джерел налічує 1135 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Ґенеза системи уявлень про функції права як основи 

сучасного розуміння функцій адміністративного права» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Галузева функція права як інтегративна категорія» 

дисертантом запропоновано алгоритм аналізу наявних у науці підходів щодо 

змісту та особливостей розуміння категорій: «функція» (від базового 
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математичного до специфічного галузевого) – «функція права» (від визначення 

у понятійному апараті юридичної науки на початку ХХ ст. (праці Л. Дюгі, 

К. Реннера, Л. Петражицького, А. Горовцева, й до сьогодення) – «галузева 

функція права» (праці І. Гловюк, М. Матійка, В. Погорілка, О. Процевського, 

Б. Тугутова, В. Щербини та ін.) із постійним посиленням спеціалізації 

дослідження. 

Звернено увагу на те, що витоки розуміння категорії «функція» слід шукати 

у наукових роботах учених – фахівців суспільствознавчих наук (дослідження 

Е. Кассирера, Г. Лейбніца, А. Магомедова, І. Ситаря та ін.). Дисертантом 

зазначено, що «функція» – категорія взаємозалежна з певною динамічною 

структурою, її природою та призначенням, причому внаслідок такого 

взаємозв’язку будь-яка зміна одного з елементів зазначеного співвідношення 

обов’язково викликає переформатування іншого, що цілком придатним є й для 

функції права.  

Досліджено основні теорії категорії функції права: крізь призму соціального 

призначення права (праці С. Алєксєєва, Ю. Ємельянова, О. Зайчука, 

Н. Оніщенка, О. Слюсаренка та ін.), «зведення» їх змісту до основних напрямів 

впливу права на суспільні відносини (А. Абрамов, Б. Пугинський, П. Рабінович, 

В. Щетінін та ін.), розуміння функцій права крізь єдність соціального 

призначення права та основних напрямів його впливу на суспільні відносини 

(дослідження В. Ковальського, А. Оцяці, Т. Радька, І. Фарбера та ін.), 

обґрунтовано доцільність використання цих доктринальних положень як 

базових у дослідженні ресурсу галузей функцій публічного права і приватного 

права та галузевих функцій права.  

Зважаючи на актуалізацію спеціалізації дослідження галузевих функцій 

права, доведено доцільність комплексного підходу до доктринального 

дослідження галузевої функції права (у т. ч. й галузевої функції приватного 

права та галузевої функції публічного права) як інтегративної категорії з 

поглибленим аналізом ознак останньої. З огляду на традиційний підхід до 

адміністративного права як до однієї з фундаментальних галузей публічного 

права, запропоновано в сучасних наукових розробках розглядати поняття 

«галузева функція у публічному праві» та «функція адміністративного права» 

як дві самостійні категорії. Дисертант формулює власне визначення галузевої 

функції у публічному праві як специфічної інтегративної властивості 

публічного права, що зумовлена особливостями врегулювання і захисту 

загального публічного інтересу, відповідно до якого реалізується нормативно-

орієнтуючий вплив на публічні інтереси. 

У підрозділі 1.2 «Предмет адміністративного права як базова категорія 
для виокремлення галузевих функцій» дисертантом вперше обґрунтовано 

потребу доктринального дослідження функцій адміністративного права у 

зв’язку з новим розумінням галузевого предмета.  

На підставі цього детально проаналізовано історичні передумови 

формування предмета адміністративного права і впливу його на функції, у 

результаті зроблено низку висновків щодо модифікації відповідних базових 

орієнтирів. Зокрема, на підставі аналізу історичних джерел так званого 
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«дореволюційного періоду розвитку адміністративно-правової науки» (праці 

І. Андрієвського, Е. Берендтса, В. Гессена, В. Дерюжинського, А. Єлістратова, 

В. Івановського, І. Тарасова та ін.) доведено, що домінуючою функцією 

камералістичного етапу розвитку галузі була регулятивна, спрямована на 

впорядкування суспільних відносин, координацію взаємодії суб’єктів права. 

Поліцейське право 60–70-х рр. ХІХ ст. стало каталізатором для домінанти 

охоронної галузевої функції. Розвиток адміністративного права останньої 

чверті ХІХ – початку ХХ ст. не змінив зазначених пріоритетів, адміністративне 

право продовжувало синхронно реалізовувати свою соціальну регулятивно-

охоронну роль (причому базовий ціннісний орієнтир охоронної функції галузі 

був спрямований на охорону прав громадян), що цілком узгоджувалось із 

предметом галузі. 

На підставі аналізу наукових праць учених-адміністративістів «радянського 

періоду», О. Євтихієва, А. Єлістратова, В. Ігнатьєва, М. Карадже-Іскрова, 

В. Кобалевського, Ю. Козлова, А. Колеснікова, В. Манохіна, Ю. Панейка, 

І. Пахомова, Г. Петрова, С. Студенікіна, В. Юсупова, О. Якуби, Ц. Ямпольської 

та ін. доведено, що тогочасне розуміння предмета адміністративного права як 

«права адміністрування» зумовило домінування охоронної функції, яка, 

забезпечуючи пріоритетність колективних інтересів над індивідуальними, 

реалізовувалась у застосуванні заходів адміністративної відповідальності, та 

регулятивної, що мала свій прояв у тотальній державній регламентації у майже 

всіх галузях соціального життя та народного господарства. 

Дослідження сучасних напрацювань учених-адміністративістів 

(В. Авер’янова, О. Андрійко, О. Бандурки, Д. Бахраха, Ю. Битяка, В. Галунька, 

В. Гаращука, І. Голосніченка, І. Гриценка, Є. Додіна, С. Ківалова, 

Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, Є. Курінного, 

Д. Лук’янця, П. Лютікова, Ф. Маккензі, О. Миколенка, Р. Мельника, 

В. Настюка, К. Пласкета, С. Стеценка, О. Селіванова, Ю. Тихомирова, 

О. Хорне, В. Шкарупи та багатьох ін.) дало змогу простежити модифікацію 

функціонального призначення галузі, зумовлену трансформацією галузевого 

предмета. Констатовано, що сучасне адміністративне право в контексті обрання 

нового «людиноцентристського» орієнтиру змінює своє функціональне 

призначення, не втрачаючи своїх традиційних регулятивної та охоронної 

функцій, набуває функції обслуговуючого (сервісного) характеру – 

процедурної. Саме предмет є тією базовою категорією, яка зумовлює 

функціональне призначення адміністративного права, а його зміна зумовлює 

модифікацію галузевих функцій. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та ознаки функцій адміністративного права» 
вказано, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці немає єдиного 

поняття «функція адміністративного права», трапляються лише поодинокі (ще 

й із суттєвими прогалинами) дослідження зазначеного питання. Водночас у 

наявних ґрунтовних дослідженнях функцій права в інших галузевих науках 

(зокрема, праці З. Алмазової, І. Антошиної, М. Баймуратова, О. Батанова, 

С. Дроботова, О. Дудорова, Н. Кучерявенка, Н. Лопашенко, В. Погорілка, 

В. Сташиса, В. Цимбалюка, В. Щербини та ін.) сутність та зміст функцій 
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розкривається через специфічні ознаки. Враховуючи зазначене, зважаючи на 

інтеграційні властивості функцій адміністративного права, автор пропонує 

власний структурований перелік їхніх ознак (з обґрунтуванням черговості 

розміщення), детально характеризує унікальність кожної. 

З огляду на предмет дисертаційної роботи, розкрито лінгвістичний аспект 

суміжних до функції адміністративного права понять (роль, мета, завдання, 

функціонування), проаналізовано їх значення, запропоновано модель їх 

структурного співвідношення: «мета» – «завдання» – «функції», доведено, що 

саме вона дозволить реально з’ясувати логіку зв’язків між ними. Акцентовано 

увагу на відмінностях семантично взаємопов’язаних термінів «функція» та 

«функціонування», окреслено специфіку кожного.  

На підставі узагальнення отриманих результатів дослідження, комплексного 

аналізу ознак функцій адміністративного права та результатів порівняння із 

суміжними правовими поняттями обґрунтовано авторський варіант дефініції 

«функція адміністративного права» – формально визначений, об’єктно 

орієнтований, сучасно-перспективний напрям впливу, що виражається в 

активному способі діяльності адміністративного права (утворенні, зміні та 

припиненні адміністративних відносин), спрямований на досягнення мети, 

вирішення завдань, реалізацію соціального призначення галузі на певному 

історичному етапі розвитку суспільства.  

У підрозділі 1.4 «Історіографія дослідження функцій в адміністративно-
правовій науці» вперше умовно виділено чотири етапи в історіографії 

доктринального дослідження функцій адміністративного права, специфіка 

кожного детально охарактеризована автором, виділені відповідні тенденції.  

Встановлено, що в юридичній літературі дореволюційного періоду з початку 

ХХ ст. до 1917 р. (I етап) внаслідок остаточної трансформації поліцейського 

права в адміністративне, через здійснення поодиноких спроб визначити мету та 

завдання адміністративного права (праці Е. Берендтса, І. Єлістратова та ін.) 

відбувається лише постановка зазначеної проблеми. 

З 1917 р. до початку 50-х рр. ХХ ст. (II етап) має місце активізація 

доктринального аналізу теорії універсального державного управління, яка 

фокусувалась переважно на дослідженнях особливостей органів державного 

управління, їх видів та порядку функціонування. Автором акцентовано увагу на 

появі поодиноких розробок, присвячених загальним питанням радянського 

адміністративного права, у т. ч. і його функціональному складнику (праці 

Д. Бахраха, В. Власова, С. Студенікіна та ін.).  

Звернено увагу на активізацію досліджень окремих галузевих функцій у 50-

ті рр. ХХ ст. – 80-ті рр. ХХ ст. – III етап (роботи А. Коренева, Р. Павловського, 

В. Попова, М. Студенікіна, В. Юсупова та ін.) й підкреслено, що перша спроба 

охарактеризувати функції адміністративного права була здійснена у 1985 р. в 

опублікованій монографії В. Юсупова «Теорія адміністративного права», 

сформовані пропозиції якого істотно вплинули на подальші дослідження 

функцій адміністративного права, а деякі з них не втратили актуальності і до 

цього часу.  
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IV етап (починаючи з 90-х рр. ХХ ст. й до цього часу) характеризується тим, 

що поряд із запозиченням наявних досягнень правової доктрини дослідження 

окремих функцій здійснюється у напрямі аналізу того чи іншого складника 

оновленого адміністративного права (роботи К. Бельського, Д. Галлігана, 

Є. Додіна, Р. Калюжного, Л. Коваля, Ю. Козлова, О. Миколенка, В. Настюка, 

Ю. Старілова, Ю. Тихомирова, Г. Туманова, В. Шкарупи та ін.). Констатовано, 

що оновлений предмет адміністративного права, яке набуває «обслуговуючого» 

характеру, зумовлює й «публічно-сервісне» розуміння призначення 

адміністративного права, а, відповідно, й функцій. 

Разом із тим дисертантом акцентовано увагу на тому, що в адміністративно-

правовій літературі кінця 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. розроблення 

проблематики функціонального призначення адміністративного права не 

набуло ознак традиційного (відсутні доктринальні дослідження тематичного 

характеру; і до сьогодні спостерігається помилкове ототожнення функцій, 

завдань та мети адміністративного права; зберігається тенденція дослідження 

лише окремих галузевих функцій), що в цілому також не дає можливості у 

повному обсязі визначитися з реальним потенціалом функцій 

адміністративного права. 

Автором зроблено низку висновків щодо сучасних тенденцій 

доктринального дослідження функцій адміністративного права та шляхів їх 

практичної реалізації. Для подальшого дослідження феномену функцій 

адміністративного права пропонується використання методологічно 

скоригованого наукового підходу – розроблення теорії функцій галузі 

відповідно до інтегративного взаємозв’язку з галузевим предметом, окреслено 

перспективи дослідження ресурсу кожної галузевої функції як елементу 

системи функцій адміністративного права, доводиться доцільність посилення 

спеціалізації відповідних питань як пріоритетних напрямів національних 

доктринальних досліджень. 

Розділ 2 «Теоретико-методологічні основи теорії функцій 

адміністративного права» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація та види функцій адміністративного права» 

наголошено на тому, що класифікація відіграє важливу роль у процесі 

дослідження будь-якого явища, оскільки є найважливішим засобом 

теоретичного пізнання об’єкта дослідження, виявлення його внутрішніх та 

зовнішніх властивостей, а також спрощує його розгляд як певної системи зі 

стійкими зв’язками внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Для класифікаційного розподілу функцій адміністративного права 

проаналізовано значну кількість різноманітних за характером 

диференціаційних моделей функцій права, запропонованих вітчизняними та 

зарубіжними вченими у галузі теорії держави та права, фахівцями галузевих 

правових наук. У роботі виділяються і характеризуються етапи наукового 

дослідження класифікаційного розподілу функцій права, починаючи з початку 

ХХ ст. і до сьогодення, на підставі чого робиться висновок про відсутність 

єдності поглядів учених-юристів щодо оптимального варіанту класифікації 

функцій права завдяки ключовим відмінностям класифікаційних критеріїв, в 
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якості яких пропонуються: зв’язок функцій права з його системою, способи 

впливу норм права на поведінку людини та суспільні відносини; способи 

реалізації функцій та методи їх здійснення тощо. Зроблено висновок про 

можливість та доцільність їх урахування у формуванні авторського варіанту 

класифікації функцій адміністративного права, щоправда з акцентом на 

врахування остаточних досягнень з теорії права щодо класифікаційного 

розподілу правових явищ взагалі. 

У роботі запропоновано власний перелік класифікаційного розподілу 

функцій адміністративного права з використанням множинності критеріїв. У 

підрозділі обґрунтована позиція, що базовим для подальших доктринальних 

досліджень галузевих функцій є їх розподіл крізь призму предмета 

адміністративного права.  

У підрозділі 2.2 «Система функцій адміністративного права» на підставі 

аналізу наукової літератури звернено увагу на те, що в правовій науці відсутнє 

визначення системи функцій адміністративного права. Обґрунтовано 

доцільність системного підходу та вперше запропоновано розгляд системи 

функцій адміністративного права як упорядкованої сукупності 

взаємопов’язаних та взаємодіючих структурованих інтегративних елементів 

(функцій адміністративного права) та зв’язків між ними, які забезпечують її 

цілісність й поділяються на зовнішні та внутрішні. Встановлено, що зовнішні 

горизонтально-лінійні зв’язки реалізуються між взаємозалежними елементами 

системи – однопорядковими функціями адміністративного права відповідного 

рівня, вертикально-ієрархічні внутрішні зв’язки – в межах їх структурних 

компонентів – підфункцій.  

Звернено увагу на те, що динамічність та відкритість системи галузевих 

функцій забезпечують її структурні перетворення як у разі зміни галузевого 

предмета, так і внаслідок модифікації інших галузей права та впливу 

міжнародних правових процесів. 

Відправною точкою для конструювання сучасної моделі системи галузевих 

функцій стало нове розуміння галузевого предмета та класифікаційний 

розподіл функцій галузі, на підставі чого змодельована авторська модель 

системи функцій адміністративного права, ієрархічними рівнями якої є: 

підсистема першого рівня – базові, юридичні функції галузі (регулятивна, 

охоронна та процедурна); підсистема другого рівня – загальносоціальні 

(економічна, політична та соціально-культурні (ідеологічна, виховна, 

інформаційна) та підсистема третього рівня – міжгалузеві (аналітико-

прогностична, організаційно-координаційна та синергетична галузеві функції). 

Охарактеризовано зв’язки між функціями та між підсистемами функцій. 

Доведено, що всі вищезазначені елементи об’єднуються відповідними 

зв’язками та утворюють єдине ціле – систему функцій адміністративного права, 

що інтегрується до загальної системи функцій права. 

Розділ 3 «Особливості базових функцій сучасного адміністративного 

права» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття, соціальна роль регулятивної функції 
адміністративного права» проаналізовано положення нормативно-правових 
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актів, які у різні періоди історичного закріплення регулятивної функції 

адміністративного права (починаючи із Соборного Уложення 1649 р., 

Маніфесту 1775 р., Статуту Санкт-Петербургу 1798 р., єдиних Правил руху 

шосейними дорогами 1831 р., Статуту про Цензуру 1862 р., Емського наказу 

1876 р. та ін.) дозволяють простежити домінуючу роль регулятивної функції 

галузі, її широку сферу реалізації, центральне місце своєрідного «ядра» всієї 

системи галузевих функцій та підсистеми базових функцій галузі, яке належало 

регулятивній функції у різні історичні періоди й зберігається нею до сьогодні.  

Доведено, що модифікація її змістового «наповнення» зумовлена, перш за 

все, трансформацією галузевого предмета – появою нових відносин, що 

потребують нормативно-правової регламентації, реальним зростанням та 

превалюванням «публічно-сервісних» (обслуговуючих) відносин 

(адміністративні послуги, адміністративні процедури, адміністративні договори 

тощо), євроінтеграційною спрямованістю державотворчих процесів в Україні, 

що вимагає якісно нового, такого, що відповідає вимогам часу та європейським 

стандартам адміністративно-правового регулювання, що дозволило 

обґрунтувати висновок про суттєве розширення «обслуговуючого» складника 

зазначеної функції на сучасному етапі розвитку адміністративного права. 

Автором зазначено, що регулятивна функція адміністративного права 

реалізується з урахуванням усіх складників механізму адміністративно-

правового регулювання: норм права, актів застосування норм права, 

правовідносин. На підставі проведеного аналізу адміністративного 

законодавства дисертантом сформульовано низку конкретних пропозицій та 

рекомендацій до чинного вітчизняного законодавства, що спрямовані на 

підвищення ефективності реалізації регулятивної функції у сфері публічного 

адміністрування. З урахуванням притаманних галузевим функціям права 

інтегративних властивостей визначено перелік специфічних ознак регулятивної 

функції адміністративного права, які зумовлюють своєрідність її ресурсу, а 

також сформульовано авторське визначення дефініції «регулятивна функція 

адміністративного права».  

У підрозділі 3.2 «Історична зумовленість та особливості охоронної функції 

адміністративного права» визначено, що аналіз ґенези охоронної функції крізь 

призму Зводу законів Російської імперії 1842 р., Статуту про покарання, що 

накладаються мировими суддями 1864 р., Лісового статуту 1876 р., 

Адміністративного кодексу УРСР 1927 р., Основ законодавства Союзу РСР та 

радянських республік про адміністративні правопорушення 1980 р. й сучасного 

законодавства дозволяє дисертанту обґрунтувати об’єктивну та логічно 

зумовлену модифікацію охоронної функції галузі, сфера реалізації якої хоча і 

дещо звузилася, але не зникла на сучасному етапі розвитку адміністративного 

права.  

Автором вказано, що основними засобами реалізації охоронної функції 

виступають заборона та примус, які передбачають як попереджувальний вплив 

на суб’єктів адміністративного права з метою утримання від дій, які порушують 

інтереси особи, суспільства, держави (реалізація превентивної підфункції), так і 

безпосередній вплив на особу, її правовий стан у разі вчинення протиправного 
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діяння (прояв каральної підфункції), її матеріально-майновий стан (реалізація 

компенсаційної підфункції).  

Окрему увагу в роботі приділено дослідженню інтегративних ознак 

охоронної функції галузі. Метод компаративного аналізу дозволив визначити та 

детально проаналізувати перелік унікальних ознак охоронної функції 

адміністративного права порівняно з охоронними функціями інших галузей 

права: специфічна сфера реалізації, що не обмежується лише «класичними» 

адміністративно-деліктними відносинами (з притягненням до адміністративної 

відповідальності), а й спрямована на перспективу – превенцію та припинення 

порушень з метою зменшення можливих шкідливих наслідків та захист особи 

від протиправних діянь; наявність досить широкого кола різноманітних 

суб’єктів прийняття адміністративно-охоронних норм, що зумовлює 

множинність та розмаїття джерел їх фіксування (кодекси, закони, правила 

тощо, причому зазначена тенденція зберігається і в численних сучасних зразках 

перспективної кодифікованої адміністративно-деліктної нормотворчості); 

орієнтація на врегулювання відносин за участю як фізичних, так і юридичних 

осіб; сфера застосування модифікується як у співвідношенні з власне 

галузевими функціями (перш за все регулятивною), так і відповідно до змін 

охоронного складника інших галузей права та зовнішніх факторів впливу 

внаслідок «європейської правової стандартизації». З урахуванням наведених 

особливостей сформульовано авторське визначення охоронної функції 

адміністративного права. 

У роботі зазначено, що максимально повно охоронна функція реалізується в 

адміністративно-деліктних відносинах. У цьому контексті звернено увагу на те, 

що оновлення українського адміністративно-деліктного законодавства має бути 

спрямоване на підвищення захищеності громадян та інтересів держави від 

протиправних посягань, превенцію правопорушень, стимулювання правомірної 

поведінки. Автором підтримано точку зору про нагальну необхідність 

прийняття Кодексу про адміністративні проступки України як принципово 

нового кодифікованого акта, що враховує всі останні досягнення галузевої 

правової доктрини, реалії і потреби нормотворчості та правозастосування.  

У підрозділі 3.3 «Процедурна функція адміністративного права», з огляду 

на специфіку предмету адміністративного права, доводиться доцільність 

доповнення підсистеми базових, юридичних функцій галузі ще однією 

об’єктивно існуючою, зовнішньо орієнтованою – процедурною функцією, яка 

спрямована виключно на «обслуговування» матеріальних норм інших галузей 

права, позбавлених свого процесуального складника, що підтверджує 

унікальність адміністративного права у системі національного права.  

Дисертантом піддано ґрунтовному аналізу витоки фактичного існування 

галузевої процедурної функції та підкреслено, що жодна галузь вітчизняного 

права, окрім адміністративного, не має такого «взаємопроникнення» 

обслуговуючого характеру в інші галузі, з виходом за межі свого матеріального 

права. На підставі аналізу відповідної наукової джерельної бази зроблено 

висновок, що, хоча у зазначеному формулюванні процедурна функція ніколи не 

виділялась, починаючи з 50-х рр. ХХ ст. намітилася певна тенденція, 
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присвячена дослідженням суміжних питань, які виникають між 

адміністративним, фінансовим, колгоспним та господарським правом (праці 

Ю. Битяка, А. Васильєва, Л. Коваля, Ю. Панейка, Г. Петрова та ін.). При цьому 

зазначено, що визнання процедурної функції усуває наукові дискусії щодо 

появи нових галузей – адміністративно-господарського, адміністративно-

земельного, адміністративно-екологічного, адміністративно-культурного права 

тощо (праці В. Бевзенка, В. Галунька, Р. Мельника, Є. Петрова, Т. Соколан та 

ін.), адже фактично йдеться про процедурну функцію адміністративного права. 

Окрема увага приділяється інтегративним ознакам процедурної функції, 

серед яких виокремлено: зовнішньооб’єктне спрямування; зовнішньосервісний 

вектор орієнтації; перспективна спрямованість на забезпечення впорядкування 

та узгодженості, оптимальної гармонійності й ефективності публічно-сервісних 

відносин, їх відповідності основоположним європейським принципам реалізації 

адміністративних процедур; є взаємодоповнюючим однопорядковим елементом 

усієї системи функцій галузі, який у її межах взаємодіє з іншими функціями за 

допомогою внутрішніх зв’язків горизонтального характеру; своєрідність форм 

нормативної визначеності, які у сукупності формують ресурс процедурної 

функції адміністративного права.  

У роботі запропоновано авторський варіант визначення процедурної функції 

адміністративного права. Зважаючи на необхідність упорядкування публічно-

сервісних відносин, приведення їх у відповідність до основоположних 

європейських принципів реалізації адміністративних процедур, обґрунтовано 

пропозиції щодо доцільності прийняття Адміністративно-процедурного 

кодексу України, його змісту, проведено порівняльний аналіз їх із наявними 

зразками проектної нормотворчості. 

Розділ 4 «Загальносоціальні функції адміністративного права» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Економічна функція адміністративного права» зазначено, 

що економічна функція галузі набуває особливої ваги серед загальносоціальних 

функцій галузі, визначаючи кілька векторів регулювання в економічній сфері: 

забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки та 

упорядкування зовнішньоекономічних відносин (регулювання матеріальних 

благ; упорядкування суспільних відносин, які виникають між суб’єктами 

економічної діяльності; стимулювання розвитку окремих галузей і виробництв, 

сфер економічного розвитку; залучення іноземних інвестицій; ціноутворення, 

гарантування настання негативних наслідків для порушників тощо); 

спрямування на відносини власності шляхом визначення тих сфер економіки, які 

формують об’єкт недержавної власності та механізм її набуття (приватизація, 

антимонопольне регулювання (створення конкурентного середовища) та чітке 

закріплення статусу суб’єктів державної власності); соціальна орієнтація 

економіки (стимулювання ініціативи та підприємництва господарюючих суб’єктів, 

оптимізація соціальних витрат тощо). 

Докладний аналіз наукових праць В. Джарти, Р. Мельника, Є. Петрова, 

О. Рябченко та ін. дозволив довести, що, завдяки економічній функції, 

адміністративне право, враховуючи базові економічні положення щодо 
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функціонування та розвитку економічної системи держави, не регулює 

економічні відносини, а визначає пріоритетні напрями публічної економічної 

політики як підґрунтя для спрямування публічного, адміністративно-правового 

регулювання в економічній сфері суспільних відносин як у позитивному, так і в 

деліктному відношеннях. При цьому встановлено, що основні орієнтири 

економічної функції зумовлюються закономірностями ринкових відносин, а 

нормативна модель реалізації – публічною економічною політикою.  

Зроблено висновок, що економічна функція адміністративного права 

впливає на суспільні відносини за кількома напрямами, тому не є однорідною 

за своєю структурою, серед елементів якої у дисертаційній роботі виділяються 

й детально аналізуються стимулюючий, розподільчий та забезпечувальний її 

складники.  

Окреслюються перспективи подальших наукових досліджень ресурсу 

економічної функції галузі.  

У підрозділі 4.2 «Політична функція адміністративного права» досліджено 

соціальні та ціннісні аспекти політичної функції адміністративного права, 

ознаки, характер взаємозв’язків з іншими галузевими функціями, форми 

реалізації та фактори, що впливають на її ефективність.  

Дисертантом підкреслено, що, реалізуючи політичну функцію, 

адміністративне право вибудовує нову парадигму суспільного розвитку 

України в епоху глобалізації та євроінтеграції, забезпечуючи правове підґрунтя 

для успіху держави у світовому політичному, економічному та інформаційному 

просторі. 

З огляду на інтеграційний взаємозв’язок права та політики як соціальних 

регуляторів, автором доведено їх взаємообумовленість. Аргументовано 

залежність змісту зазначеної функції від пріоритетних політичних векторів 

розвитку суспільства та окреслено її специфіку. 

На підставі аналізу сутності сучасних орієнтирів реалізації політичної функції 

зроблено висновок про те, що обрання Україною європейського вектору 

політичного розвитку вплинуло на модифікацію основних ціннісних орієнтирів 

функції, зумовило рецепіювання вітчизняним адміністративним правом 

європейських стандартів у сфері публічного адміністрування, забезпечило 

принципово нове підґрунтя адміністративно-правового регулювання 

публічного адміністрування, появу нових джерел адміністративного права 

(міжнародних нормативно-правових актів – міжнародних конвенцій, 

міжнародних договорів та директив; правових актів ЄС, Рішень Європейського 

суду з прав людини, судової практики), суттєве розширення сфери застосування 

диспозитивного методу (надання адміністративних послуг, укладання 

адміністративних договорів тощо).  

У роботі зроблено акцент на тому, що адміністративне право максимально 

наближене до міжнародного, тому внаслідок модифікації політичної функції 

галузі відбувається поширення зовнішніх форм прояву інструментарію 

«м’якого права» як альтернативного засобу регулювання (зокрема, доктрини, 

концепції, стратегії, послання тощо; інтерпретаційні акти (правові позиції 

Верховного Суду України, офіційні відомчі роз’яснення тощо); акти локального 
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саморегулювання недержавних спілок та асоціацій (Правила етичної поведінки 

державних службовців, Кодекс суддівської етики тощо), які не належать до 

офіційних джерел адміністративного права, формально не є юридично 

обов’язковими, але мають свій прояв у складній системі адміністративно-

правового регулювання.  

У результаті аналізу змістового наповнення політичної функції галузі 

зроблено висновок про її інтегративні ознаки (багатовекторність, мобільність, 

прогностичний характер). Враховуючи взаємозв’язок зазначеної функції з усіма 

елементами системи галузевих функцій, автор доводить, що політична функція 

адміністративного права виступає базисом для нормативного регулювання, 

охорони та обслуговування суспільних відносин. 

У підрозділі 4.3 «Соціально-культурні функції адміністративного права», 

зважаючи на те, що проблема кількісного складу та сутності соціально-

культурних функцій права залишається однією з найбільш дискусійних у теорії 

функцій права, враховуючи транзитивні властивості адміністративного права, 

які визначають його призначення і пріоритетні завдання на певному 

історичному етапі соціального розвитку суспільства, дослідивши зміст терміна 

«соціокультурна сфера», автор доводить, що соціально-культурні функції 

адміністративного права є комплексним утворенням, яке складається з трьох 

взаємопов’язаних функцій – ідеологічної, виховної та інформаційної.  

У контексті з’ясування сутності та місця ідеологічної функції у роботі 

піддано детальному аналізу її ціннісні орієнтири. Встановлено, що 

трансформація галузевого предмета вплинула на зміну базових цілей та 

цінностей ідеологічної функції у відносинах між владою і суспільством, 

публічними інститутами та соціальними спільнотами, соціальними групами та 

громадянами, відбулися кардинальні зміни ідеологічних відносин у системі 

суб’єктів публічного адміністрування, призначення яких було переорієнтовано 

з «управлінського» складника на обслуговування прав, свобод та інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

У результаті проведеного аналізу ознак виховної функції права, зважаючи 

на динаміку перетворень у соціально-економічній та політико-правовій сферах, 

модифікацію предмета адміністративного права, зроблено висновок про 

необхідність переоцінки стратегії виховної функції галузі, адже реалізація 

цінностей демократії, правової держави і громадянського суспільства є 

неможливою без самоорганізації та соціальної активності громадян, належного 

рівня їхньої політико-правової культури і правосвідомості. Виходячи з 

широкого спектру її впливу на суспільні відносини через стимулювання 

(позитивне – заохочення, негативне – відповідальність), превенцію, 

компенсацію, заборону, примус, дисертантом формулюється визначення 

виховної функції адміністративного права й відповідні рекомендації до 

вітчизняного законодавства щодо вдосконалення її ресурсу. 

Обґрунтовано, що оновлення сутнісного навантаження ідеологічної та 

виховної функцій адміністративного права, їх реалізація були б неможливими 

без реалізації галуззю інформаційної функції, яка також є соціально-

культурною й перебуває з ними у нерозривному зв’язку. Автором 
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проаналізовано ознаки інформаційної функції галузі як інтегративної категорії, 

її взаємозв’язки з іншими елементами системи галузевих функцій, 

запропоновані пропозиції щодо оптимізації реалізації її складників у т. ч. 

шляхом внесення змін до чинного законодавства.  

Проведені дослідження дозволили також довести, що соціально-культурні 

функції адміністративного права є комплексним утворенням підсистеми 

загальносоціальних функцій галузі, тому перебувають у тісних внутрішніх 

взаємозв’язках з іншими елементами підсистеми – економічною та політичною 

загальносоціальними функціями, а також нерозривно взаємопов’язані з 

базовими, юридичними галузевими функціями. 

У Розділі 5 «Концептуальні засади удосконалення ефективності 

реалізації функцій адміністративного права» на підставі проведеного 

дослідження, з метою ефективної практичної реалізації галузевих функцій 

(враховуючи вихідні положення теорії ефективності з детальним аналізом 

показників, критеріїв, сутності ефективності) обґрунтовано потребу 

розроблення Функціональної концепції адміністративного права. 

Зважаючи на науково-теоретичне та практичне значення феномену функцій 

адміністративного права, запропоновано в структурі Концепції передбачити два 

розділи. У розділі І «Загальні положення» визначити зміст базових термінів, 

порушити проблему, яка потребує розв’язання, визначити мету та завдання 

зазначеної Концепції. 

У розділі ІІ «Шляхи реалізації Концепції» для виконання зазначеної 

Концепції слід закріпити перелік комплексних заходів за трьома базовими 

напрямами: доктринальним, освітянським та нормативним. 

Враховуючи специфіку адміністративного права, зважаючи на очевидну 

потребу оновлення галузевої теорії як спільної концептуальної основи 

фундаментальних досліджень, автор обґрунтовує доцільність подальших 

розробок у напрямі науково-методологічного забезпечення пізнання теорії 

функцій галузі. Формулюються рекомендації щодо подальшого розроблення 

теорії функцій галузі у прив’язці до галузевого предмета, поглибленого 

дослідження ресурсу кожної окремої функції, приділення уваги порівняльно-

правовим дослідженням функцій публічно-правових галузей права. 

Освітянський складник Концепції передбачає доцільність урахування 

положень теорії функцій галузі під час розроблення нової Типової програми з 

навчальної дисципліни «Адміністративне право», містить конкретні пропозиції 

щодо її використання у процесі формування навчальних планів, викладання 

дисциплін адміністративно-правового циклу, підготовки Концепції 

реформування юридичної освіти в Україні. 

У нормативній частині Концепції наголошено на необхідності врахування 

положень функціональної теорії адміністративного права у процесі підготовки 

основних нормативно-правових актів адміністративного законодавства, а також 

акцентовано увагу на доцільності прийняття насамперед двох базових кодексів 

– Кодексу про адміністративні проступки України та Адміністративно-

процедурного кодексу України (а в майбутньому можливе прийняття 

Банківського кодексу України, Будівельного кодексу України, Дорожнього 
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кодексу України, Залізничного кодексу України, Інформаційного кодексу 

України, Міграційного кодексу України, Медичного кодексу України, 

Муніципального кодексу України, Освітнього кодексу України, Службового 

кодексу України, Спортивного кодексу України, Транспортного кодексу 

України тощо), Закону України «Про нормативно-правові акти», нового Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за оптимального 

використання потенціалу функцій адміністративного права. 

 

ВИСНОВКИ 

  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми – розкрито сутність, основні риси та закономірності розвитку 

функцій адміністративного права як системи у безпосередньому зв’язку з 

галузевим предметом, обґрунтовано сучасну функціональну концепцію 

адміністративного права. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 

такі основні висновки:  

1. Обґрунтовано, що якісно новий етап розвитку адміністративно-правової 

науки як теоретичної основи правотворчості в адміністративно-правовій сфері 

зумовлює необхідність створення сучасної теорії адміністративного права, 

складовою частиною якої є теорія галузевих функцій. З огляду на 

міждисциплінарність та багатоаспектність змісту категорії функції, враховуючи 

міжгалузевий характер функцій права, доведено доцільність комплексного 

дослідження функцій права як інтегративної категорії. При цьому, враховуючи 

традиційний підхід до адміністративного права як до однієї з фундаментальних 

галузей публічного права, автор обґрунтовує необхідність визначення поняття 

«галузева функція у публічному праві», оскільки такий методологічний підхід 

не лише дозволяє «звузити» науковий аналіз зазначеної проблематики, але й 

обґрунтувати сучасне поняття «функція адміністративного права». 

2. Встановлено, що саме зв’язок предмета та функцій адміністративного 

права концентрує змістовні аспекти галузі. Доведено, що подальше принципове 

переосмислення функцій адміністративного права вимагає їх дослідження з 

точки зору нового розуміння галузевого предмета, адже його переорієнтація з 

управлінських пріоритетів (які, безумовно, зберігають свою значимість) на 

особистість, її інтереси, трансформація базових моделей адміністративно-

правових відносин зумовили трансформацію стратегічних векторів галузевих 

функцій – від тотального регулювання та охорони до соціального 

обслуговування і контролю.  

3. У зв’язку з тим, що наукове опрацювання досліджуваної проблематики 

дозволило констатувати різноваріативність визначення поняття «функції права» 

як на загальнотеоретичному, так і галузевому рівнях, обґрунтовано позицію, що 

найбільш оптимально сутність та зміст функцій адміністративного права 

розкривається через ознаки, до яких запропоновано відносити: функції 

адміністративного права найбільш рельєфно виражають сутність і зміст галузі, 

її призначення, роль і місце у національній системі права на певному етапі 

історичного розвитку суспільства; є атрибутом «буття», активним способом 
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діяльності адміністративного права та виражаються в утворенні, зміні та 

припиненні правовідносин, що є предметом галузі; кожна функція 

адміністративного права має свій інтегративний зміст та об’єкти впливу; є 

вектором (цілеспрямованим напрямом) впливу адміністративного права на 

суспільні відносини, що спрямований на досягнення бажаного, 

запрограмованого результату; синхронна трансформація функцій 

адміністративного права зумовлюється діалектичним взаємозв’язком із 

предметом та системою галузі; сучасно-перспективна спрямованість; наявність 

мети, що зумовлена вирішенням певних завдань, засобів їх досягнення, та 

отримання результату, який був «запрограмований»; формальна визначеність; 

спроможність різнопорядкових галузевих функцій-елементів утворювати 

систему функцій галузі, комплексний аналіз яких дозволив сформулювати 

авторське визначення функції адміністративного права як формально 

визначеного, об’єктно орієнтованого, сучасно-перспективного напряму впливу, 

що виражається в активному способі діяльності адміністративного права 

(утворенні, зміні та припиненні адміністративних відносин), спрямований на 

досягнення мети, вирішення завдань, реалізацію соціального призначення 

галузі на певному історичному етапі розвитку суспільства. 

4. Наголошено на тому, що в адміністративно-правовій доктрині у різні 

історичні періоди галузеві функції досліджувалися фрагментарно, а крізь 

призму галузевого предмета, як інтегративне явище, не розглядалися взагалі, 

що дозволило лише умовно виділити етапи доктринального дослідження у 

зазначеній сфері: 1) дореволюційний період (з початку ХХ ст. до 1917 р.); 

2) період з 1917 р. до початку 50-х рр. ХХ ст.; 3) радянський період розвитку 

(50-ті – 80-ті рр. ХХ ст.); 4) сучасний етап доктринального дослідження теорії 

функцій адміністративного права (з 1991 р. і до сьогодні). Загальний аналіз 

вказаних етапів дозволяє констатувати відсутність фундаментальних 

досліджень щодо порушеної проблематики. Встановлено, що розроблення 

функціонального призначення адміністративного права не стало традиційним і 

у новітній адміністративно-правовій науці, хоча останнім часом в окремих 

адміністративно-правових дослідженнях намітилася певна тенденція до 

розроблення проблем, безпосередньо пов’язаних із поняттям і змістом функцій 

адміністративного права, яку варто зберегти і надалі як основний вектор 

формування нового наукового базису нормотворчості та правозастосування.  

5. Запропоновано власний перелік класифікаційного диференціювання 

функцій адміністративного права з використанням множинності критеріїв, 

зокрема: 1) відповідно до діалектичного виникнення: а) внутрішні, власне 

юридичні, які виникають у межах самої галузі, – регулятивна, охоронна та 

процедурна; б) зовнішні, загальносоціальні, які реалізують призначення галузі 

поза її межами, – політична, економічна, соціально-культурні; 2) залежно від 

способів правового впливу: регулятивна (у її статичному та динамічному 

вимірах) та охоронна функції; 3) залежно від системного обсягу правового 

впливу – власне галузеві функції адміністративного права (регулятивна, 

охоронна, процедурна), міжгалузеві (аналітико-прогностична, організаційно-

координаційна, синергетична), функції норм (залежно від часу – постійні та 
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тимчасові, залежно від місця – загальнодержавні та локальні; залежно від виду 

– матеріальні та процедурні) та функції інститутів (контрольна, ціннісно-

орієнтаційна, виховна); 4) залежно від сфери, об’єкта правового впливу – 

об’єктні функції – економічна, політична, соціально-культурні, інформаційна, 

екологічна, виховна тощо; 5) через призму предмета адміністративного права – 

регулятивна, охоронна, процедурна. 

6. Обґрунтовано доцільність системного підходу до функцій 

адміністративного права та запропоновано розглядати систему функцій 

адміністративного права як упорядковану сукупність взаємопов’язаних та 

взаємодіючих структурованих інтегративних елементів – функцій 

адміністративного права. Запропоновано авторський варіант системи функцій 

адміністративного права: перший рівень – базові, власне юридичні функції 

галузі (регулятивна, охоронна та процедурна); другий рівень – 

загальносоціальні (економічна, політична та соціально-культурні (ідеологічна, 

виховна, інформаційна) та третій рівень – міжгалузеві (аналітико-прогностична, 

організаційно-координаційна та синергетична галузеві функції). Доведено, що 

зовнішні горизонтально-лінійні зв’язки реалізуються між взаємозалежними 

елементами системи – однопорядковими функціями адміністративного права 

відповідного рівня, вертикально-ієрархічні внутрішні зв’язки – в межах їх 

структурних компонентів – підфункцій. З’ясовано, що зазначена система є 

динамічною та відкритою, що дозволяє їй трансформуватися у разі 

переорієнтації сфер суспільного життя, причому внаслідок зазначених 

властивостей система функцій адміністративного права не лише «відчуває» 

вплив інших галузей національної системи права, але й «реагує» на вплив 

зовнішніх факторів – міжнародних правових процесів.  

7. Обґрунтовано домінуюче значення в системі функцій адміністративного 

права регулятивної функції, яка раніше займала базові позиції й зберігає їх до 

цього часу. При цьому зазначено, що незважаючи на суттєве скорочення сфери 

примусового впливу адміністративного права на відносини, що ним 

регулюються, галузі і до сьогодні притаманна охоронна функція, яка, хоча й 

дещо модифікувалася, суттєво доповнює регулятивну. Спираючись на унікальні 

властивості предмета адміністративного права, який зумовлює спроможність 

«обслуговувати» галузі без власного процесуального складника, автор доводить 

доцільність доповнення традиційних базових юридичних функцій 

адміністративного права першого рівня процедурною функцією. З огляду на це, 

враховуючи унікальні інтегративні ознаки зазначених базових функцій 

адміністративного права, визначено: 

– регулятивну функцію як зумовлений соціальним призначенням 

цілеспрямований вплив адміністративного права, внаслідок якого відбувається 

регламентування суспільних відносин шляхом встановлення позитивних 

правил поведінки, прав та взаємних обов’язків суб’єктів адміністративних 

правовідносин, спрямованих на задоволення інтересів суспільства і громадян у 

процесі публічного управління у сфері надання адміністративних послуг, 

ефективну реалізацію адміністративних процедур, оптимальну регламентацію 

адміністративно-деліктних відносин; 
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– охоронну функцію як цілеспрямований напрям впливу адміністративного 

права на охорону суспільних відносин від реальних правопорушень та захист 

прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом 

реалізації заборонних адміністративно-правових норм, превенції, припинення 

правопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб; 

– процедурну функцію як цілеспрямований напрям впливу 

адміністративного права, орієнтованого на зовнішнє публічно-сервісне 

процедурне забезпечення реалізації матеріальних норм, встановлених у межах 

інших галузей права, які власних процедурних норм позбавлені. 

8. Спираючись на те, що адміністративне право (як і будь-яка галузь 

вітчизняного права) виконує ряд загальносоціальних функцій, враховуючи 

специфіку галузевого предмета, автор пропонує до зазначеного блоку відносити 

економічну, політичну та соціально-культурні функції. 

9. З’ясовано, що адміністративне право шляхом перерозподілу ресурсів 

економічної функції галузі визначає вектори розвитку публічного 

адміністрування в економічній сфері. Зроблено висновок, що практична 

площина економічної функції адміністративного права реалізується з 

урахуванням усіх складників механізму адміністративно-правового 

регулювання. Запропоновано розглядати економічну функцію 

адміністративного права як одну з базових загальносоціальних функцій галузі, 

структура якої містить стимулюючий, розподільчий та забезпечувальний 

складники. 

10. Встановлено, що внаслідок інтеграційного взаємозв’язку та 

взаємообумовленості права та політики як соціальних регуляторів домінантні 

ціннісні орієнтири політичної функції галузі зумовлюються політичними 

векторами розвитку держави. З огляду на багатовекторність політичної функції 

галузі, її мобільність, прогностичний характер, зроблено висновок, що 

політична функція адміністративного права виступає базисом для 

нормативного регулювання, охорони та обслуговування суспільних відносин. 

11. Вказано, що соціально-культурні функції адміністративного права є 

напрямом впливу галузі на соціокультурні суспільні відносини, відповідно до 

якого в подальшому здійснюється їх адміністративно-правове регулювання, 

охорона та процедурне обслуговування. З огляду на те, що вектором впливу 

соціально-культурних функцій адміністративного права є соціальна 

інфраструктура, обґрунтовано, що соціально-культурні функції 

адміністративного права є комплексним утворенням, яке складається з трьох 

взаємопов’язаних інтегративних елементів – ідеологічної, виховної та 

інформаційної функцій. 

12. Наголошено на тому, що ідеологічна функція адміністративного права 

як базова загальносоціальна галузева функція зумовлюється ідеологією 

предмета адміністративного права та визначає засади функціонування органів 

публічного адміністрування та їх взаємодію з особою, ідеологію державної 

служби – служіння публічним інтересам, визначає вектори ґрунтовних 

соціально-культурних перетворень, формування громадянського суспільства та 

виховання патріотично активного суб’єкта невладних повноважень, 



24 

формування професійної правосвідомості, впливає на регулювання 

інформаційного простору.  

13. Доведено, що виховна функція адміністративного права є напрямом 

його безперервного впливу на волю, думки і почуття особи з метою 

формування та фіксації ціннісних соціально-правових орієнтирів, правової 

свідомості, правової культури, стимулів до правомірної поведінки особи та 

превенції правопорушень. 

14. Обґрунтовано, що інформаційна функція адміністративного права є 

своєрідним «провідником», що не лише забезпечує взаємозв’язок особи і 

держави через доступ до публічної інформації, але й створює умови для участі 

особи в управлінні державою (через доступ до електронного декларування, 

електронних закупівель, електронного урядування, електронної петиції, у т. ч. і 

локальної, особа має можливість впливати на процеси публічного 

адміністрування). 

15. Враховуючи всі обставини концептуального оновлення доктрини 

адміністративного права, підбиваючи загальний підсумок дослідження, 

акумулюючи всі наведені в ньому пропозиції, автором запропоновано 

приблизний варіант структури положень Функціональної концепції 

адміністративного права. Загальною метою Концепції є створення необхідних 

умов для оптимізації реалізації галузевих функцій. Конкретні комплексні 

заходи, передбачені в Концепції у доктринальному, освітянському та 

нормативному аспектах, дозволять сформувати підґрунтя для ефективного 

використання потенціалу функцій сучасного вітчизняного адміністративного 

права відповідно до стандартів громадянського, правового, демократичного 

суспільства, а, отже, й відкоригувати стан сучасного адміністративного 

законодавства, мінімізувати суперечності, що знижують його ефективність. 
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Здійснено класифікацію функцій адміністративного права та визначено їх 

систему, обґрунтовано доповнення традиційного «дуету» власне юридичних 

функцій галузі однопорядковим елементом – процедурною функцією.  

Ґрунтовно досліджено зміст та особливості базових (власне юридичних) 

функцій адміністративного права: охарактеризовано соціальне призначення та 

визначено поняття, особливості реалізації регулятивної функції 

адміністративного права; окреслено унікальні ознаки охоронної галузевої 

функції, сформульовано дефініцію «процедурна функція адміністративного 

права». 

З’ясовано роль і значення, визначено ключові вектори загальносоціальних 

функцій адміністративного права, сформульовано рекомендації до вітчизняного 

законодавства щодо вдосконалення їх ресурсу. 

Обґрунтовано висновки і пропозиції щодо реформування чинного 

законодавства, у т. ч. низку конкретних пропозицій теоретичного та 

практичного характеру, спрямованих на підвищення ефективності реалізації 

функцій адміністративного права.  

Ключові слова: адміністративне право, базові юридичні функції 
адміністративного права, галузева функція у публічному праві, 
загальносоціальні функції адміністративного права, міжгалузеві функції 

адміністративного права, предмет адміністративного права, функція 
адміністративного права. 
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Рукопись. 
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специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Работа является одной из первых попыток комплексно, с использованием 

современных методов познания, с учетом новейших достижений правовой 

науки исследовать функции административного права с точки зрения нового 

понимания отраслевого предмета. 

На основе научных, учебных, нормативных, публицистических источников 

исследована сущность функции права, выделены ее специфические признаки, 

обоснован авторский подход к введению в научный оборот двух 

самостоятельных категорий – «отраслевая функция в публичном праве» и 

«функция административного права».  

Доказана необходимость сосредоточения научного поиска на исследовании 

функций административного права как интегративной категории через призму 

отраслевого предмета.  

Изучена историография доктринального исследования феномена функций 

административного права, выделены этапы указанного процесса с их детальной 

характеристикой, что, в свою очередь, позволило проследить тенденцию к 

специализации отраслевых доктринальных исследований, которую 



31 

предлагается сохранить и усилить с учетом уже имеющихся достижений 

отечественной и зарубежной правовой доктрины. 

Раскрыты специфические признаки, которые и определяют уникальность 

отраслевых функций, сформировано авторское определение функции 

административного права как формально определенного, объектно 

ориентированного, современно-перспективного направления воздействия 

административного права, обусловленного социальным предназначением 

отрасли на определенном историческом этапе развития общества.  

Проанализированы существовавшие в разные исторические периоды в 

правовой науке варианты классификации функций права, выделены их 

преимущества и недостатки при формировании нового варианта. Предложена 

авторская классификация функций административного права с использованием 

нескольких дифференцирующих критериев.  

Обоснована необходимость рассматривать функции административного 

права как систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих структурированных интегративных элементов 

(отраслевых функций). Отмечен ее сложный, многоуровневый характер, 

выделены иерархические подсистемы: первый уровень – базовые, юридические 

функции отрасли (регулятивная, охранительная, процедурная); второй уровень 

– общесоциальные (экономическая, политическая и социально-культурные 

(идеологическая, воспитательная, информационная); третий уровень – 

межотраслевые (аналитико-прогностическая, организационно-координационная 

и синергетическая функции). Доказано, что внешние горизонтально-линейные связи 

реализуются между взаимозависимыми элементами системы – однопорядковыми 

функциями административного права соответствующего уровня, вертикально-

иерархические внутренние связи – в пределах их структурных компонентов – 

подфункций.   

Детально охарактеризованы базовые, юридические функции отрасли, а 

именно: рассмотрен генезис, исследованы уникальные интегративные свойства, 

сформированы конкретные предложения и рекомендации по повышению 

эффективности реализации регулятивной, охранительной и процедурной 

функций административного права, сформулировано их авторское 

определение.  

Сосредоточено внимание на теоретической характеристике и особенностях 

нормативной реализации общесоциальных функций административного права. 

Обосновано, что экономическая функция отрасли не регулирует экономические 

отношения, а определяет приоритетные направления публичной экономической 

политики в экономической сфере общественных отношений. Сделан вывод, что 

специфика содержательного наполнения политической функции отрасли влияет 

на нормативное регулирование, охрану и обслуживание общественных 

отношений. Определена сущность социально-культурных функций 

административного права как комплексного образования, состоящего из трех 

взаимосвязанных функций – идеологической, воспитательной и 

информационной.  
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Сформулирован ряд конкретных предложений и рекомендаций, 

направленных на совершенствование теоретико-правовых основ и практики 

реализации ресурса функций административного права. В частности, 

подчёркивается необходимость разработки и принятия Функциональной 

концепции административного права. По мнению соискателя, Концепция 

должна состоять из двух разделов: Раздел I «Общие положения», 

определяющий содержание базовых терминов, цели и задачи Концепции; 

Раздел II «Способы реализации Концепции», в котором предлагается закрепить 

их содержательный комплексный перечень по трем базовым направлениям: 

доктринальному (сформулированы конкретные рекомендации по дальнейшей 

разработке теории функций административного права в привязке к отраслевому 

предмету, углубленному исследованию ресурса каждой отдельной функции, 

сравнительно-правовому исследованию потенциала функций публично-

правовых отраслей права), образовательному (при разработке новой типовой 

программы дисциплины «Административное право», формировании учебных 

планов, подготовке Концепции реформирования юридического образования в 

Украине), нормативному (относительно уточнения ряда действующих 

законодательных актов, а также перспективного законодательства). 

Ключевые слова: административное право, базовые юридические функции 

административного права, отраслевая функция в публичном праве, 
общесоциальные функции административного права, межотраслевые функции 
административного права, предмет административного права, функция 

административного права. 
  

Pyrozhkova J. V. The theory of functions of administrative law. – Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to complex research problems of theory functions of 

administrative law in terms of understanding the new branch of the subject. Profound 

modern scientific research meaning of «function right», describes the content 

category «industry function in public law». The concept of integrative features and 

functions of administrative law. It was shown historiography doctrinal research 

industry functions. 

Classification of the functions of administrative law and defines their system 

reasonably supplement traditional «duo» proper legal functions field – procedural 

function. 

Thoroughly researched content and features basic (actually legal) functions of 

administrative law, social purpose described and defined concepts, especially the 

implementation of the regulatory functions of administrative law; outlines the unique 

features of the security sector functions worded definition of «procedural function of 

administrative law». 

The role and importance of general vectors defines the key functions of 

administrative law, formulated recommendations for national legislation to improve 

their life. 
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Grounded conclusions and proposals to reform the current legislation, including a 

number of concrete proposals theoretical and practical nature, aimed at improving the 

efficiency of implementation of the functions of administrative law. 

Key words: administrative law, actual legal functions of administrative law, 

industrial law in a public function, administrative law societal functions, cross-
functions of administrative law, subject of administrative law, function of 
administrative law. 
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