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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

У статті автор розглядає теоретичні питання принципів адміністратив
ного права, зокрема визначає поняття та окреслює їх систему.
Ключові слова: теорія, принципи, принципи адміністративного права, по
няття , система
Б статье автор рассматривает теоретические вопросы принципов админист
ративного права, в частности определяет понятие и обозначает их систему.
Ключевые слова: теория, принципы, принципы административном права, по
нятие, система
In the article the author considers the theoretical issues of the principles of
administrative law, in particular defines and represents their system.
Key words: theory, principles, principles of administrative law, concept, system.
Важливими питаннями в теорії адміністративного права є поняття
та система принципів цієї галузі. Дослідження цього питання впливає на
розуміння та подальше вдосконалення самого адміністративного права,
проведення реформування його інститутів, системи адміністративного зако
нодавства, механізму адміністративно-правового регулювання управлін
ських відносин, пріавотворчої та пріавозастосовної діяльності.
Слід зазначити, що дослідженням галузевих принципів права за
ймалися як українські, так і російські вчені: В. Б. Авер'янов, Ю.П. Битяк,
Д. Галлиган, І.П. Голосніченко, С.Д. Князев, Ю.М. Козлов, А.М. Колодій,
О.П. Коренев, А С. Кравцов, В.Я. Настюк, Ю.М. Старилов, Ю.О. Тихоми264
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ров, Г.Й. Ткач, В.А. Юсупов та інші. Але, разом із тим, поняття та система
принципів адміністративного права, досліджені недостатньо та мають
певною мірою фрагментарний характер.
На сучасному етапі розвитку науки адміністративного права понят
тя принципів галузі визначається наступним чином:
- основоположні ідеї, настанови, щ о виражають об'єктивні закономі
рності організації та формування державної влади в цілому (а також вико
навчої влади зокрема), які визначають науково обгрунтовані напрями реалі
зації компетенції, завдань і функцій державних управлінських органів
(повноважень державних службовців), що дію ть у системі державної вла
ди, із здійснення управлінських функцій ( б тому числі й контрольнонаглядових повноважень)1;
- засадничі (основні) ідеї, положення, вимоги, що характеризують
зміст адміністративного права, відображають закономірності його розви
тку і визначають напрями і механізм адміністративно-правового регулю
вання суспільних відносин -;
- вихідні, об'єктивно зумовлені основоположні засади, відповідно до
яких формується й функціонує система та зміст цієї галузі права**3;
- закріплені в праві керівні ідеї, які визначають характер, основу і
обсяг правового регулювання суспільних відносин4.
Цікава думка А.С. Кравцова про поняття сучасних принципів адмі
ністративного права України. Вчений пропонує розглядати їх в при
родно-правовому та позитивному сенсі. У природно-правовому розумін
ні принципи адміністративного права України - це основоположні ідеї,
які є першоосновою для формування системи галузі, що існують в право
свідомості і повинні стати переконаннями для всіх суб'єктів (учасників)
суспільних відносин у сфері публічного управління та які є за своїм зміс
том ідеями природного права. У позитивному розумінні - це керівні по
ложення, закріплені в Конституції України, законах та підзаконних нор
мативно-правових актах, що перестали бути правовими ідеями та стали
незаперечними вимогами для всіх суб'єктів (учаєників) суспільних відно
син у сфері публічного управління, які є за своїм змістом нормами пози

] Галлиган Д „ Полянский В,В„ Старилов Ю,Н, Административное право: история разви
тия и основные современные концепции. - М.: Ю ристь, 2002. - С. 194.
- Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник у двох тома*. Том 1. За
гальна частина / Ред. колегія: В.Б. А верян ов (голова). - К.: Видавництво Ю ри дична думка",
2004, - С, 80.
3 Адміністративне право України: Підручник / Ю .П Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко
та Ін.; За ред. проф. Ю .П. Битяка. - К.: ЮрІнком Інтер, 2005. - С. 29.
4 Алехин А,П„ Кармолицкий А,А, Административное право России: Учебник, - М : Зер
цало, 2007, - С Л 9,
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тивного права1. На його думку, зазначений підхід найкращим чином
показує генезу правових ідей, їх вплив на законодавця та закріплення в
нормативно-правових актах держави.
На думку А.М. Колодія, важливою особливістю сучасного етапу роз
витку правотворчості в Україні можна вважати те, що у все більшій кіль
кості нормативно-правових актів передбачені окремі статті, що встанов
люють принципи організації, функціонування і співвідношення соціа
льних інститутів. Вчений вважає доцільним в майбутньому продовжити
практику текстуального закріплення принципів і в інших нормативноправових актах, тому що безпосереднє формулювання принципів в останніх
сприяє більш правильному застосуванню і тлумаченню цих актів. Вони ста
ють доступнішими і зрозумілішими для громадян. Крім того, принципинорми мають і більшу нормативно-регулятивну силу*2.
За радянських часів власні системи принципів адміністративного
права пропонували О.П. Коренев, В.А. Юсупов та ін. Так, О.П. Коренев,
виокремлював основні та приватні (інституційні) принципи адміністра
тивного права. До основних принципів адміністративного права вчений
відносив: соціалістичний демократизм; демократичний централізм; пла
нове здійснення управлінської діяльності; соціалістичний гуманізм; єд
ність рівних прав та рівних обов'язків; соціалістичний інтернаціоналізм;
соціалістичну законність3.
В.А. Юсупов виділяє загальні принципи адміністративного права та
принципи його інститутів. До загальних принципів адміністративного
права відносяться: організація, розвиток, охорона економічних та політичних
відносин розвиненого соціалізму; принцип врахування пріоритету партій
них актів; принцип врахування актів громадських і самодіяльних органі
зацій трудящих; принцип врахування системності права; принцип вра
хування компетенції органу, щ о приймає адміністративний акт; прин
цип врахування конституційних прав, свобод і законних інтеріесів грома
дян та іноземців; принцип ефективності адміністративного права. Інсти
туційні принципи адміністративного права можуть бути виокремленні
при аналізі його інститутів4.
Таким чином, у радянський період розвитку науки адміністратив
ного права було зроблено значні кроки до наукового розроблення систе
] Кравцов А,С, Реалізація принципу пріоритету7 прав і свобод людини в адміністративному
праві України {теоретично-правове дослідження): монографія / А.С. Кравцов / Луган. держ. унт внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка; ВІдп. ред,: К К . Афанасьев.- Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,.
2 0 В . - 2 0 0 с.
- Колодій А.М. Принципи права України / Національна академія внутрішніх справ Укра
їни. - К„ 199«, - С. 24.
3 Коренев А.П. Принципы советского административного права // Правоведение. - 1967. -

№ 3, - С 74-70,
4Ю супов В, А, Теория административного права, - М,: Ю рид, лит,/ 1985, - С, 36-44,
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ми принципів галузі, які стали підгрунтям для сучасних розробок теорії
адміністративного права.
В українській адміністративно-правовій науці найчастіше пропону
ється поділ принципів адміністративного права на загальні й спеціальні.
Наприклад, в академічному курсі адміністративного права України виді
ляються загальні й спеціальні принципи, у свою чергу, загальні принци
пи мають фундаментальне значення для всієї галузі, виявляються та де
талізуються в принципах спеціальних, характерних для окремих інститутів
адміністративного права: принципах державної служби, принципах адмініс
тративної відповідальності, принципах адміністративного процесу тощо.
Загальні принципи українського адміністративного права закріплені в
Конституції України, конкретизуються і розвиваються в законодавчих та
інших нормативно-правових актах. Д о цих принципів можна віднести:
принцип законності; принцип пріоритету прав та свобод людини і гро
мадянина; принцип рівності громадян перед законом; принцип демок
ратизму, нормотворчості й реалізації права; принцип взаємної відповіда
льності держави і людини; принцип гуманізму і справедливості у взає
мовідносинах між державою і людиною1.
В.Я. Наєтюк пропонує поділяти принципи на внутрішні та зовніш
ні, а останні - на загально-соціальні та спеціально-галузеві. До внутрі
шніх відносяться: відповідність адміністративного права положенням
Конституції України; верховенство адміністративно-правового закону в
системі нормативних актів, які містять адміністративно-правові норми;
наявність власного підгрунтя формування й розвитку; спеціалізація; від
повідність адміністративно-правових законів певним положенням між
народно-правових актів. Разом із тим, спеціально-галузеві принципи
адміністративного права поділяються на основні принципи та принципи
формування й функціонування його відповідних частин (інститутів). До
основних принципів галузі адміністративного права відносяться: служіння
органів виконавчої влади та їх апарату суспільству й людині; обмеженість
втручання органів виконавчої влади в громадянське й особисте життя лю 
дини; повнота прав і свобод громадян в адміністративно-правовій сфері;
взаємна відповідальність; визначення мінімально необхідних повнова
жень органів виконавчої влади; опта мал ьне доповнення й урівноважен
ня державно-владних повноважень органів виконавчої влади з повнова
женнями органів самоврядування. На думку автора, такий диференціований підхід до аналізу видів і змісту принципів адміністративного пра
ва, незважаючи на його умовність, дозволить повніше й адекватніше їх
дослідити та проа налізу вати*2.
] Адміністративне право України* Академічний курс: Підручник у двох тома*. Том 1* За
гальна частина / Р е д колегія: В*Б* Авер янов (голова). - К*: Юридична думка,. 2004. - С 82*
2 Адміністративне право України: Підручник / Ю .П Битяк, В .М Гаращук, О.В. Дьяченко
та ін,; За ред. проф, Ю ,П. Битяка, - К,: Юрінком Інтер, 2005. - С. 30-37,
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Підсумовуючи, принципи адміністративного права - це основопо
ложні ідеї, що існують об'єктивно в правосвідомості і повинні стати пе
реконаннями для всіх суб'єктів суспільних відносин у сфері публічного
управління та які є за своїм змістом ідеями природного права. Слід виділяти
загальні, спеціальні підгалузеві та інституціональні принципи адміністрати
вного права. Загальними принципами адміністративного права є: пріоріитет
людини, її прав і свобод; верховенство права; повнота та реальність прав і
свобод людини в адміністративно-правовій сферіі; соціальна оріієнтація
публічної адміністрації; судовий контроль за діяльністю всіх суб'єктів вико
навчої влади; відповідність норм галузі положенням Конституції України,
законам України, а також ратифікованим Верховною Радою України
міжнародним договорам; підконтрюльність та підзвітність деріжавних
органів і деріжавних службовців; служіння органів публічної влади лю 
дині та суспільству; взаємна відповідальність держави й людини тощо.
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^ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО
І УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ЗАКЛАДАМИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Розглядаються особливості державного управління вищими навчальни
ми закладами системи МВС України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіж
ний досвід та визначено напрями вдосконалення системи державного управ
ління вищими навчальними закладами системи МВС України.
Ключові слова: вищий навчальний заклад МВС України, державне управління,
організаційно-структурна модель управління ВНЗ МВС України.
Рассматриваются особенное™ государственного управления высшими
учебными заведениями системы МВД Украины. Проанализирован отечест
венный и зарубежный опыт и определены направления усовершенствования
системы государственного управления высшими учебными заведениями сис
темы МВД Украины.
Ключевые слова: высшее учебное заведение МВД Украины, государственное
управление, организационно-структурная модель управления вузов МВД Ук
раины.
The features of public admuiistration institutions of higher education of Ministry
of Internal Affairs of Ukraine. Analyzed domestic and foreign experience and identify
ways of improvütg the system of state management of higher education institutions
of the Interior Ministry of Ukraine..
Key words: higher educational establishments of Ukraine, governance, organiza
tional and structural model of University Affairs o f Ukraine.
Сучасний вищий заклад освіти МВС України с складною за своєю
структурою і функціями системою, котра потребує належного рівня ор
ганізації управління нею. Основною метою діяльності ВНЗ є підготовка
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