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авовнх актів у відповідаІІсrь до Констнтуції 1 законів Укrаїнн. а Іі містять 
пр ·овні 110стулатн. що мають значення для остаточного визначення основ
rрJ:;асад правового статусу Автономної Республіки Крим. Проте Констнту
"·~ ИЙ Суд у деЯКІІХ «К(111МСЬКІ1Х)) рІШеfІНЯХ Не уннкас, на ІШШ ІІОГЛЯД, ПеВІІІІХ 
цmн . . ф 
уб'єктивннх пІдходІв та актично <<освячус» невннравдану реІJІаментащю 

с ких суто внутрішнІХ поввоважеш, кrнмсІ.кого паrламснту ((1ІШення у 
~~~аві про правові актн Авюно~ш?ї Реснублі~_н Кр1~м від 27.02.200 І Р) · 

Нарешті , Верховна Рада Укрщнн мас сво1 прооле~ш. Як 1 нередр1калн 
фахівці, затвердження Констнтуц1ї Автономної Республіки Крнм ІІрактн•І
но зводнть нанівець застосування Закону про Верховну Раду АвтоноrІJІІОЇ 
Ресnубліки Крим. ДосІ не прийнято Закон про .Раду щністр.ІВ Автономної 
Республіки Крю.І, як це нсредба•1ено Констнтущсю. Однак вш усе одно ....!У
блюватиме відповід.ні р_оз~ілн кримської Ко_нсштуції, яка. теж народшщся в 
результаті к?~.'.~ром1су 1 r.~ Ісппь .~шмал~ с~Ірннх .моменТІ~. Внннкас також 
потреба реВІЗІІ ТИХ ЗаКОНІВ УкраІІІІІ, ЯКІ ТІСЮ ЧИ ІНШОЮ МІрОЮ ТОркаЮТЬСЯ 
компетенції Автономної Республіки Крн~І, не кажучи вже про те, що ,..J.еякі 
спільні пробле~ш внннкають у nроцесі прніІняпя нових законів. Наприклад, 
17 травня 2001 р. Верховна Рада змушена була поверн утн ся до розrляду вже 
прийнятого 22 березня 200 І р. Бюджетного кодексу на тііІ n ідставі, що на
чебто не було враховано nо11равку депутата В. Мнроненка, яка значно роз
ширяла бю.:..~жетні nовноваження Автономної Реснублікн Крн.м . 

Оrже, можна констатуватн, що ноnри всі нознпІвні результати реалізації 
«кримських» статей Конституції Україин нроблемн за.:шшшоться . І вошІ ІІО
требують едІшого стратегі•ІНОІ'О підходу з боку всіх гілок державної владн. 

10. П. Битяк, член-кореспондент 

Академії правових наук України 

Проблемні питання розвитку науки 
адміністративного права України 

Наука адміністратнвного nрава , як і науки інших галузеІі права, покли
кана аналізувати певну груну сусnільних відносин та систему норм, що ГІ 
реrулюють. Адміністратнвно-правова наука вивчас проблеми організації і 
діяльності аnарату державного управління, сусnільні відносини у сфері ви
ІtОНавчої і розпорядчої діяльності, особливості адміністративно-nравовнх 
норм, узагальнюс закономірності nравового регулювання форм і методів 
~жавного уnравління та ін. Наукові розробки пов'язані насамперед з ви
РІшенням теоретнко-методологічних нроблем адміністративного права, 
сnрямованих на визначення та реалізацію головних нанрямків адміністра
тивної реформи в Україні та реформи адміністративного права . 

. Не с новим те, що розвиток адміністративного nрава. як і його наукн . 
зд~йснюсться на загальному фоні розвнтку правової науки . державн і су
СПІЛьства. З цього приводу на даний час значна кількість наукових досліджень 
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у галу"Jі анчіністраrнвtюІ·о врав<І мас чітку спрsшованістt. на внрішенн !І 
пробJІС,\1 11равовоr·о регулювання відносни пю.:.~ннІІ , 1 ро~ІадяІшна 1 держав 1 1 
та їі ор1·анів, реа.:нзації по;южеІtь КонституціїУкраїннпо забезнс•tенню нрав. 
свобод людІІІІІІ та їх 1·аранпіі як ВІІЗІШ'tапьшІх щодо змісту діяльності дср
жавн, їі відпонідальносТІ за свою щяльність. Наукові вошукн Ш!ІЯХІВ. <І 
допомогою якнх може надаватнея нерсвага Інтересам. нравам 1 свобо . .:нщ 
громадян нсред інтересами, правамн і свободамн Інших учасників правов11х 

відносин, бсзtІсре•Іно заслуІ'Овують на ува1-у і нідтри'І"У. Вщночас стд rндкрс(:
ШІТІІ, що, внзначаючн чільне місце JІюдннн, громадянІІна у сфері уnравпінської 
діяпьності, необхідно пам'ятати, що іншою стороною таких відносин є держа
ВНІ органн ( органн ВІІконавчої в;Іадн), органи місцево1·о са\юврядування (по

садові особи), без участі яких не можуть внннкатІt адчіністрашвно-нравон1 
відносннІt. Тому, на наш погляд, об1рунтованою с поз1щія. що у сфері дер
жавного унравшння (адміністративної діяльності) пріор1пепшми с інтере
си конкретної люднюt і громадянв на, а нотім- держави, їі органів. Проте 
відомі нолітнко-соціапьні події свідчать, що в деяких внпадках на перше 
місце ставлять інтереси держави, а їі органн (їх посадові особи) саме і ви 
конують фующії та завдання державн.'Практнка по казус, що інтересн конк
ретної особи не завждн збіІ'Зю 1 ься 'І інтереса\ІІІ сусніньства. держави 'ІІ І 
окремих гру11 пюдей, їх об'єднань. То\ІУ важливш1 з цьоІ'О 11рнводу с доцІль

не об~1еження державних 11овноважень, новноважень державних органш, 
органів \Іісцсвого самоврядування, їх 11осадовнх осіб щодо втручання в 
nрава і свободи громадян, а не нроголошсння їх як беззанеречннх. 

Серед проблем розвитку науки а;щіністративного права видІЛяють таку, 
ЩО СТОСУЄТЬСЯ ВНЗНа•ІеННЯ адміністрUІІІВІІОГО права ЯК пуб;ІІ'ІНОІ ·о 'ІІІ ПрИ Ва Г
НОГО. БільшІсть ученнх-адміністратнвістів вважає ;.щмініс·Ірашвне нраво пуб
лічною галуззю nрава, норшt я""ОІО регу;ноють сусnіпьні відІІОСІІНІІ у сферІ 
державного унравління. Те, шо а:.:t\tіністратнвно-nравовюнt нор~Ш\111 регулю
ються 1 ві:.:tносннІІ, в які встунаюп, 1 ·ромадяНІІ, не дас ніас1·ав Jl 'ІЯ віднесеІІІІЯ 
а.:tмІшстрашвного права до гаJІузеіі нрнватного nрава. адже такі нравові вІ.1-
носtІНІІ ре1 у;Іюються нрактнчно всі щІ пІ.ІузямІІ нрави Пrоте це не дає нрн
воду для віднесення констнтущіІІІОІ о 'ІІІ кримінального права до І ·а;ІузеіІнуб
лічноІ·о нрава . Не можна прніІнятн і нознцію тих науковців, якІ ад~Ііністr:.t
тнвне нраво вважають за приватно-нубпічне nраво. Будь-яку з існуючих 
галузей нрава ~южна віднести до приватно-nублічних . Інша справа, що в 11 11· 

нішніх умовах розвнтку галузеіі nрава та законодавства. яке їх ск.:шдає. нещІС 
чіткого поділ}' системи nрава на ГаJІуЗІ врнватно!'О та нубJІічного права. 

Визначення і становлення r1редмета адміністративного права - одна 'І 
важливих проблем. Маііже про1ягом століття нід адміністратнвним право~І 
розуміють І·а;Іузь нрава (сукунність нравових норм), що регулює сусні;ІьІІІ 
відносини управлінського характеру, зокрема ті, які складаються у сфері дер
жавного унравління. Проте, як слушно зазначас Є. Б. Кубко. уважнніі Іюmяд 
на таке складне і динамічне явище, як nредмет ад~tІНІСтратнвного права, доз: 

воляє видішпн кілька теоретнко-правових npofu1e~1. генезис яких І ІОВ 'язаІІІІІ 1 

зі змінамн державно-nравових орієнтирів та ролі держави. ЦіJІком снравед-
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ливо. шо визначення предмета ЩJ,І\tіністрапtвноt·о 11рава має пов'язуватнея '3 

мовамн розвrrrку держави та сусnrльства, обсягом державно-владних повно
~жекь. пр•пначенням ~tержавннх органів, анал_ізом нонять «виконавча вла
да» «державне упраВJшшя», «орган виконавчоr вJщцю>, «Орган державного 

упр~ління» та ІН. Безперечно, що це складне явище залежить ВІД функцій, яю 
~ізуються в сфері державно~о управління, форм та м~тодів й~го здійснення. 

3 катеrорюо «предмет адмІнІстративного права» тІсно nов язана така, як 
«метод адміністратнвно-нравового регулюванню>. Традиційне визначення 
методу адміністраТНВНО-ІІраВОВОf'О регулювання ЯК «ВЛадІІ-Підпорядкуван
ІІЮ) чи «нерівності сторін» в умовах становлення та розвитку рв нкових від
носин не може задовольшпн, о_скільки вони нриводять до внникне1~ня _не 
лише вертикальних вщноснн, а 1 горизонтальних, що розвнваються пщ ВІД
повідним державно-владннм впливом. Про застосування методу «рівності 
сторін» в управлінській сфері свідчать нині не тільки відносини, які вннІІ
каюrь між міністерствамн, іншими центральними органами виконавчої вла
ди, а й такі, що мають місце між органами місцевого самоврядування та 
місцевимн державними адміністраціями, при реестрації суб'єктів підпрнєм
кицтва та ін. У зв'язку з цшt спостерігається зворотний зв'язок між мето

дом та предметом адміністративного права. Зміни у r.1еханізмі адміністра
тивно-нравового регулювання, розвиток чинного законодавства у сфері дер
жавного управління показують, шо функціональна структура сучасного 

державного управління майже не змінюсться або змінюється незначно, тнм 
часом як особливості розвитку ринкових відносин, соціальна та економі<J

на політика державн реально вnлнвають на функції управління, співвідно

шення між ними, а отже, і на предмет адміністративного права. Його межі 
певною мірою розширюються. Це стосується проблем забезпечення реалі
зації прав грома.J.ян, розвнтку інститутів адміністративної юстиції, держав
неі служби, адміністративно-процесуального права тощо. 

З цього приводу 110с 1аюrь також питання систематизації адміністративного 
орава, у тому числі 1 Ііого ""Однфікації. Розширення предмета галузі ще біль
шою мірою ускладнюс ці процеси, а тor.ty необхідно вестн пошукн шляхів 
чintoro виділення норм, що регулюють адміністративно-правові відносннн, 
ТІ об'єднання їх у nевні інститути адміністративного права, його підгалузі. 

До проблемних відносяrь також ІНШІ питання розвитку науки адмініст
раrквиого права, що стосуються: системи суб'єктів адміністративного пра
ва та їх компетенції; юридичної відповідальності та їі видів; адміністратив
ної відповідальності юридичних осіб; адміНІстративних стягнень та їх ви
~; контрольних та наглядових повноважень; системи органів, що їх 
~іііснюють; адміністративно-процесуального права; регіонального yпpaв
JQiuu; адміністративної юстиції та ін. 

Наукові розробки із зазначених та деяких інших проблем набувають 
ОСобпиво важливого значення в сучасних умовах розвитку України- умо
tах здійснення правової, адміністративної та судової реформ, утвердження 
~~ави як демократичної, соцІальної, правової, що гарантує права 1 сво
~ людини і громадянина. 
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