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В статті акцентується увага на трьох іпостасях адміністративного права, які слід 
враховувати при дослідженні його функцій, – галузі права, галузевій юридичній науці, 
навчальній дисципліні. Розкривається зміст та співвідношення функцій адміністратив-
ного права як науки та навчальної дисципліни. 
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Постановка проблеми. Адміністративне право сьогодні ще не стало єдиною кон-
струкцією, де кожна частина на своєму місці. Пояснюється це тим, що кожна наукова шко-
ла з адміністративного права намагається розробити свою концепцію адміністративного 
права та розповсюдити її не тільки в науковій сфері, а й в правотворчій та навчально-ме-
тодичній сферах. Цікаво, що спектр наукового світогляду щодо змісту, системи, структури 
адміністративного права суттєво відрізняється у представників вищезгаданих шкіл – від 
використання термінології і підтримки поглядів на систему адміністративного права, яка 
ще була запропонована в радянський період, до повного ігнорування термінології і до-
свіду радянського минулого та незалежної України із запозиченням термінології і досві-
ду провідних країн Європи (насамперед, Німеччини). Відчуваємо, що істина знаходиться 
десь посередині, але «модні тенденції», пов’язані з гаслами про європейську інтеграцію, 
та фінансова підтримка відповідних наукових досліджень європейськими організаціями, 
призводять до мінімізації значення національної юридичної науки та до необґрунтованого 
копіювання і запозичення основних положень науки адміністративного права країн захід-
ної Європи. 

Отже різні наукові світогляди щодо адміністративного права є однією з головних пере-
пон розвитку не тільки адміністративного права як галузі права, а й перешкодами для роз-
витку науки адміністративного права і навчальної дисципліни «Адміністративне право». 

Теорію функцій адміністративного права не можна віднести до числа розроблених і 
цьому факту є логічне пояснення. Існує ціла низка невирішених теоретичних проблем, які 
перешкоджають розвитку знань про функції адміністративного права: 1) поняття «функція 
адміністративного права» в науковій і навчальній літературі як самостійна наукова катего-
рія не розглядається; 2) поняття «функція», втративши своє постійне значення, кожен раз 
наділяється новими властивостями, в залежності від сфери наукового дослідження. 

Також визначити та класифікувати функції адміністративного права можна лише в 
тому випадку, коли уточнено поняття «адміністративне право». Адже адміністративне пра-
во можна характеризувати як галузь права, як науку та як навчальну дисципліну. Таким 
чином, поняття «функція» кожного разу буде набувати свого специфічного змісту, в залеж-
ності від того, в якому значенні використовується поняття «адміністративне право». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функції адміністративного права фраг-
ментарно висвітлені в навчально-методичній літературі у працях В. Б. Авер’янова, О. 
Ф. Андрійко, Ю.  П.  Битяка, І. П. Голосніченка, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Ю. М. 
Козлова, Ю. М.  Ста рілова та інших видатних вчених України і зарубіжжя. Але комплексне 
дослідження, яке б об’єднувало в собі функції адміністративного права як науки чи на-
вчальної дисципліни в юридичній літературі відсутнє. 

Метою написання статті є розкриття змісту та співвідношення функцій адміністра-
тивного права як науки та навчальної дисципліни. 
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Виклад основного матеріалу. При характеристиці певної юридичної науки завжди ви-
никає питання про визначення її функцій [1, с. 25-31; 2, с. 12-13]. Але, перш ніж говорити 
про функції науки адміністративного права, необхідно уточнити що таке наука адміністра-
тивного права. 

Наука адміністративного права може розглядатися у двох значеннях:
– як вид пізнавальної діяльності, спрямованої на узагальнення, систематизацію й пере-

осмислення практичного та теоретичного досвіду, накопиченого у сфері адміністративних 
відносин, а також на подальший їх розвиток;

– як система знань про закономірності формування, розвитку та застосування норм 
адміністративного права з метою правової організації суспільних відносин, що виникають 
в процесі управлінської, правоохоронної та правозабезпечувальної діяльності [3, с. 27-28]. 

Зрозуміло, що функції пізнавальної діяльності і функції системи знань різняться між 
собою, бо основна мета пізнавальної діяльності – наблизитись до істини, а мета системи 
знань – збагачувати базовими знаннями осіб, які цього прагнуть. При цьому, вважаємо, 
що функції науки адміністративного права як системи знань та функції адміністративного 
права як навчальної дисципліни повністю збігаються. 

З цих позицій можна говорити про наступні функції науки адміністративного права 
як пізнавальної діяльності: теоретико-пізнавальна; евристична; прогностична; практично-
прикладна; методологічна функція.

Теоретико-пізнавальна функція науки адміністративного права полягає: у вивченні та-
ких правових явищ як «виконавча влада», «адміністративно-правове регулювання», «адмі-
ністративна процедура», «адміністративна відповідальність» тощо; у засвоєнні отриманих 
знань щодо закономірностей виникнення, розвитку і функціонування адміністративного 
права; у формуванні загальних уявлень про окремі правові явища, обумовлених предметом 
науки; у констатації існуючого стану адміністративно-правової дійсності. 

Евристична функція науки адміністративного права, на відміну від теоретико-пізна-
вальної функції, означає не засвоєння та систематизацію отриманих знань, а здобуття нових 
раніше невідомих знань про адміністративне право. Евристика (від грецької „heurisko” – 
відшукую, відкриваю) – мистецтво винаходу; керівництво стосовно того, як методичним 
шляхом знаходити нове [4, с. 530]. 

Прогностична функція науки адміністративного права полягає в передбаченні розвитку 
державно-правових процесів. На підставі виявлення певних закономірностей та тенденцій, 
наука адміністративного права формулює перспективи на майбутнє шляхом висунення гі-
потез та прогнозів. Наприклад, В. М. Сирих зазначає, що прогностична функція юридичної 
науки яскраво проявляється при визначенні шляхів подальшого розвитку законодавства і 
практики його застосування. На його думку, можна достатньо точно передбачити успіх 
нормативно-правових рішень, що проектуються, чи, навпаки, спрогнозувати негативні на-
слідки їхньої дії. Це залежить від того наскільки прийняте нормативно-правове рішення 
враховує та відповідає теоретичним положенням юридичної науки і вимогам законодавчої 
техніки, а також чи відповідає воно існуючому рівню економічних та культурних відносин 
у суспільстві [1, с. 27]. 

Практично-прикладна функція науки адміністративного права полягає:
– в накопиченні теоретичного матеріалу та досвіду практики для формування в зако-

нодавстві відповідних адміністративно-правових положень. Цілі правового регулювання, 
які поставила перед собою держава, можуть бути реалізовані лише за умови підготовки та 
прийняття досконалих законів і інших нормативно-правових актів, які регламентують вза-
ємовідносини органів виконавчої влади з громадянами та організаціями. 

– в тому, щоб за допомогою загальних уявлень про адміністративно-правові явища на-
давались певні орієнтири суб’єктам правозастосовної діяльності, а також пояснення, тлу-
мачення та рекомендації учасникам адміністративних правовідносин. 

Наприклад, О. О. Івін, характеризуючи практичну значимість науки, зазначає, що наука 
існує не за ради самої себе, а заради тої користі, яка вона здатна принести суспільству [5, с. 
211]. Але при цьому він підкреслює, що прив’язувати науку до практики і вимагати від неї 
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негайних позитивних результатів небезпечно. Не скільки теоретична та пізнавальна заці-
кавленість вченого, оскільки потреби суспільства стимулюють постійний розвиток науки. 
Тому наука існує в першу чергу для того, щоб забезпечити ефективність практики людей. 

Методологічна функція науки адміністративного права полягає у перегляді, зміні і зба-
гаченні навчальної дисципліни та підручників з адміністративного права для вищих на-
вчальних закладів юридичної спрямованості. Зміст навчальної дисципліни та підручників, 
як правило, повністю відповідає останнім досягненням юридичної науки, які набули ста-
тусу загальновизнаних науковою спільною. Еволюційні стрибки у змісті навчальної дис-
ципліни з адміністративного права та відповідних підручників відбуваються кожні 7–10 
років, що обумовлено розвитком науки адміністративного права. 

Адміністративне право як навчальна дисципліна характеризується наявністю наступ-
них функцій: інформативна; освітня; виховна; професійно-розвиваюча. 

Інформативна функція адміністративного права як навчальної дисципліни виконує пе-
редачу, трансляцію до особи (слухача, студента, аспіранта) накопичених знань про адмі-
ністративне право та про положення адміністративного законодавства як за «вертикаллю» 
(від попередніх поколінь до нових), так і за «горизонталлю» – знайомство з існуючими су-
перечними науковими підходами, концепціями, колізіями у чинному законодавстві, тощо. 

Освітня функція адміністративного права як навчальної дисципліни полягає в забез-
печені процесу засвоєння особою (слухачем, студентом, аспірантом) певного обсягу сис-
тематизованих знань про адміністративне право, яке відповідає існуючому рівню науки. 
Наприклад, В.  В.  Сорокін констатуючи плачевний стан юридичної освіти в Російській 
Федерації зазначає, що молодий юрист повинен винести з університету не тільки знання, 
а й правові ідеали. Освічений юрист, на його думку, відрізняється від законознавця, який 
освоїв лише зміст законодавства шляхом механічного завчання, не кількістю, а якістю зна-
ння. Вивчення права комплексно (як системи) дає таке ясне уявлення про нього, яке особа, 
що вивчила кодекс напам’ять, ніколи не зможе набути [6]. 

Виховна функція адміністративного права як навчальної дисципліни полягає в його 
здатності впливати на світогляд особи (слухача, студента, аспіранта), його моральні, етичні 
почуття, ставлення до праці, навчання, формувати й удосконалювати певні риси особис-
тості. Ця навчальна дисципліна сприяє підвищенню рівня правової культури населення 
оскільки надає знання щодо їхніх прав та обов’язків в публічних правовідносинах, ар-
гументовано обґрунтовує необхідність та доцільність суворого дотримання і виконання 
чинних адміністративних норм, озброює прийомами, що дозволяють зрозуміти та тлума-
чити адміністративні норми. Також адміністративне право як навчальна дисципліна сприяє 
витісненню застарілих у суспільстві поглядів на природу і соціальне значення державного 
службовця, державного управління та адміністративного права в сучасному суспільстві. 
Наприклад, все частіше державний службовець сприймається суспільством не як посадова 
особа, яка наділена владними повноваженнями, а як найманець суспільства задля задово-
лення його (суспільства) нагальних потреб.

Професійно-розвиваюча функція адміністративного права як навчальної дисципліни 
полягає у тому, що ця дисципліна сприяє розвитку особи (слухача, студента, аспіранта) як 
майбутнього фахівця в галузі права та формує його професійні здібності. Перед юридич-
ною освітою в Україні сьогодні стоять два завдання: а) прищеплювання особі (слухачу, 
студенту, аспіранту) систематичного знання про право (що реалізується в рамках освітньої 
функції); б) формування у неї юридичного мислення (що реалізується в рамках розвиваль-
ної функції). Поряд з догматичним знайомством з позитивним правом і технікою його реа-
лізації особі (слухачу, студенту, аспіранту) повинні приживлюватися навички юридичного 
мислення, осмислення історичного генезису правопорядку і його соціокультурних основ, 
філософського розуміння права. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки. 
Функції адміністративного права як науки – це відповідність отриманих наукових 

результатів цілям наукової діяльності та засобам, які були при цьому використані (вико-
ристання архівних матеріалів чи статистичних даних, використання методів наукового 
пізнання та законів логіки, використання особистого практичного досвіду, тощо). До них 
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відносяться теоретико-пізнавальна, евристична, прогностична, практично-прикладна і ме-
тодологічна функції.

Функції адміністративного права як навчальної дисципліни – це відповідність отри-
маних студентами навчального закладу знань про адміністративне право цілям освітньої 
діяльності навчального закладу та засобам, які при цьому використовувалися (методика 
ведення лекцій та практичних занять, організація навчального процесу, навчально-мето-
дичне забезпечення, використання сучасних технологій в наданні освітніх послуг, тощо). 
До них відносяться інформативна, освітня, виховна і професійно-розвиваюча функції. 
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ФУНКЦИИ НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»

Резюме
В статье акцентируется внимание на трех ипостасях административного права, 

которые следует учитывать при исследовании его функций, – отрасли права, отрасле-
вой юридической науке, учебной дисциплине. Раскрывается содержание и соотношение 
функций административного права как науки и учебной дисциплины.

Ключевые слова: административное право, отрасль права, отраслевая юридичес-
кая наука, учебная дисциплина, функции административного права.
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THE FUNCTIONS OF SCIENCE ADMINISTRATIVE LAW 
AND  ACADEMIC DISCIPLINE «ADMINISTRATIVE LAW»

Summary
The article focuses on three persons administrative law to consider the study of its 

functions – in law, sectoral legal science study. The content and correlation functions of 
administrative law as a science and discipline.

Key words: administrative law, branch of law, jurisprudence industry, academic 
disciplines, functions of administrative law.


