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Незважаючи на те що всі останні десятиліт-
тя проблема функцій права постійно перебуває в 
полі зору вчених-юристів, в одних випадках під 
час уточнення положень про поняття функцій 
права, критерії їх класифікації, види, наймену-
вання та форми реалізації, в інших – функцій ок-
ремих галузей, інститутів, норм права, потреба 
відповідних досліджень постійно актуалізується. 
Природу і зміст будь-якої з функцій права немож-
ливо зрозуміти, якщо розглядати кожну її окре-
мо, ізольовано від правових і соціальних явищ. 
Усі функції взаємопов’язані, їх зумовлюють су-
спільні відносини, на які впливає право, а також 
історичні умови дії права, завдання, які стоять 
перед правом, тощо [1, с. 13]. Ще Г. Гегелем спра-
ведливо зверталась увага на алгоритм пізнання 
предмета (отримання поняття), по-перше, через 
виявлення всіх його частин та елементів, по-дру-
ге, через об’єднання їх у єдине ціле, в організова-
ну загальну систему, оскільки «тільки за таких 
умов поняття предмета буде визначено як з боку 
його одиничності, так і з боку його загальності» 
[2]. Зважаючи на зазначене, переконані, що до-
слідження системи функцій адміністративного 
права дасть змогу, по-перше, встановити перелік 
«базових», основних, власне галузевих функцій, 
по-друге, врахувати оптимальну кількість еле-
ментів системи – загальносоціальних і міжгалузе-
вих функцій адміністративного права, окреслити 
«ланцюг» взаємодії та взаємозалежностей безпо-
середньо між однопорядковими функціями (так 
звані їх горизонтальні зв’язки), охарактеризува-
ти взаємовплив різнорівневих функцій галузі (так 
звані вертикальні зв’язки), визначити специфіку 
зовнішніх взаємозв’язків із функціями інших га-
лузей права.

Наявні поодинокі дослідження з питань функ-
цій права, на жаль, не містять досить простої 
формули, запропонованої Т. Радьком, щодо до-
цільності їх системного розгляду [1, с. 24], тому в 
більшості наявних наукових, навчальних джерел 
як із теорії держави та права, так й окремих галу-
зевих проблемних питань, як правило, простежу-
ються лише прагнення запропонувати теоретичні 
визначення або деякі пропозиції щодо вдоскона-
лення поняття функцій права та їх класифікацій-
ного переліку. На рівні монографічних досліджень 
у теорії права система функцій права досліджу-
ється досить поверхово, хоча недооцінювати їх та-
кож не можна. Так, наприклад, В. Ковальський, 

окреслюючи систему функцій права, справедливо 
акцентує увагу на її похідному характері від сис-
теми права. Саме на цій підставі вченим-юристом 
виділяється чотири види функцій права, що, на 
його думку, утворюють систему, – загальнопра-
вові, міжгалузеві, галузеві функції, функції пра-
вових інститутів і норм права. Зважаючи на стан 
впливу права на суспільні відносини, він пропо-
нує виокремлювати загальні (основні або першого 
рівня) функції права, тобто функції властиві всім 
галузям, а також функції особливі (специфіч-
ні, другого рівня) або менш загального значення  
[3, с. 29]. Аналогічну позицію займає й Т. Радько, 
аргументуючи її тим, що система функцій права 
не є назавжди визначеною та незмінною. Як тіль-
ки та чи інша сфера суспільного життя «виходить» 
на перший план, починає відігравати суттєву роль, 
розпочинається її активне регулювання нормами 
різноманітних галузей права, що дає змогу пору-
шувати питання про існування відповідної функції 
права [4, с. 128]. С. Дроботов, зосереджуючись на 
аналізі специфічних властивостей функціонуван-
ня права в демократичній державі, доходить до 
цілком логічного висновку, що «всі функції права 
можуть бути представлені як специфічний подвій-
ний вектор, один із променів якого спрямований на 
теперішнє – на закріплення певних суспільних від-
носин, що є необхідними для існування демокра-
тичної держави, а інший – у майбутнє – на вдоско-
налення цих відносин, а також створення гарантій 
щодо їх зникнення» [5, с. 64]. 

Залишивши осторонь усі суперечки щодо тих 
чи інших класифікаційних моделей функцій 
права, можна зафіксувати, що сучасна теорія 
функцій права не надає цілісної картини про їх 
систему, адже, незважаючи на досить поширене 
використання терміна «система», на жаль, воно 
«підміняється» класифікацією або структурою 
функцій права. Наукове розроблення проблем 
системи функцій адміністративного права як по-
ліструктурного багаторівневого утворення також 
не привертало уваги вчених-адміністративістів у 
жодному історичному періоді, що варто вважати 
суттєвою прогалиною, яка існує в адміністратив-
но-правовій науці й в умовах сучасної активіза-
ції доктринальних досліджень має бути усунена 
шляхом «конструювання» життєздатної обґрун-
тованої концепції системи функцій галузі з ураху-
ванням при цьому її залежності від властивостей 
і якостей сучасного адміністративного права, що 
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зумовлюють її динамічність. Інакше кажучи, під 
час конструювання теоретичних положень щодо 
системи функцій адміністративного права вар-
то враховувати власну правову історію, сучасне 
українське законодавство, мету вітчизняного ад-
міністративного права. 

Задля уникнення ототожнення понять «систе-
ма» і «структура», їх некоректної «заміни» кла-
сифікацією доцільно зупинитися на дослідженні 
загальних положень «теорії систем», які стануть 
надійним фундаментом для формування якісної 
«моделі» системи функцій галузі, адже, як ціл-
ком слушно зауважує Т. Радько, «немає нічого 
більш практичного, ніж якісна теорія» [4, с. 5]. 
Отже, алгоритм побудови системи функцій адмі-
ністративного права має бути таким: 1) з’ясуван-
ня визначення поняття «система», його співвід-
ношення із суміжними поняттями – структура, 
системологія й систематика; 2) встановлення уні-
версальних системних параметрів – окреслення 
однорідних і специфічних властивостей функцій 
адміністративного права як елементів зазначе-
ної системи; 3) дослідження загальносистемних 
властивостей функцій адміністративного права як 
елементів системи та визначення закономірностей 
їх внутрішньосистемного взаємовпливу й зовніш-
ніх зв’язків із функціями інших галузей права. 

Незважаючи на широку сферу використання 
терміна «система», в науці спостерігається досить 
широкий спектр підходів щодо його розуміння, 
що пропонуються вченими-філософами, соціоло-
гами, юристами та ін. Тому варто насамперед зу-
пинитися на тлумаченні цього поняття в словни-
ково-енциклопедичній, довідниковій і науковій, у 
тому числі фаховій, літературі. Так, у тлумачних, 
енциклопедичних, філософських, юридичних 
словниках поняття «система» визначається так:

– план, порядок розташування частин цілого, 
визначене улаштування, хід чого-небудь у послі-
довному, доладному порядку [7];

– сукупність об’єктів, підпорядкованих чітко 
або за якимось особливим порядком, як прави-
ло, логічним або науковим; єдине ціле об’єктів, 
пов’язаних якимось спільним законом, принци-
пом або метою; постійне об’єднання принципів 
або елементів, які становлять єдине ціле [8]; 

– будова, структура, що становить єдність  
закономірно розташованих і функціонуючих ча-
стин [9];

– щось ціле, що являє собою єдність частин, які 
закономірно розташовані і знаходяться у взаємно-
му зв’язку [10]; безліч елементів, що знаходяться 
у відносинах і зв’язках один із одним, яка утворює 
певну цілісність, єдність [11] тощо. Система почи-
нається там, де «певна множина елементів виявля-
ється як певним чином упорядкована, утворюючи 
певну цілісність, властивості якої не зводяться 
до властивостей складових елементів» [11, с. 36]. 

Характерно, що елементом системи може бути не 
будь-яка частина об’єкта, що досліджується, а 
лише його істотний компонент, що має значення й 
виконує певну функцію. Отже, аналіз вищенаве-
дених словникових та енциклопедичних джерел 
надає можливість виділити головні загальні риси 
поняття «система»: цілісність, єдність і узгодже-
ність усіх елементів, комплексність (сукупність 
елементів), упорядкованість розташування, які є 
наслідками саме гармонійної взаємопов’язаності 
її складових, що функціонують, як зазначають  
А. Апт і А. Кененов, «у єдиному напрямі, підлег-
лі законам (вимогам) цілісної системи, тобто їх 
функціональний взаємозв’язок є беззаперечним» 
[12, c. 50], ієрархічність, багаторівневість і струк-
турність [13, с. 14].

Аналіз наукового тлумачення понять «струк-
тура», «систематика» та «система» засвідчує, що 
вони мають спільну ознаку – цілісність, що і призво-
дить до їх некоректного ототожнення (в тому чис-
лі й під час дослідження системи функцій права). 
Цілком підтримуючи позицію О. Кваші, котра вва-
жає за доцільне визначати систему як упорядкова-
ну сукупність взаємодіючих елементів, що наділе-
ні структурою з численними зв’язками [14, с. 36],  
виходячи із розуміння терміна «система», який 
походить від давньогрецького  «сполу-
чення» – і буквально означає ціле, складене з 
частин і використовується в тих випадках, коли 
«треба охарактеризувати об’єкт, який проекту-
ється як дещо ціле, складне і про який неможливо 
одразу держати просте уявлення» [14, c. 129], мо-
жемо констатувати, що все це дає вагомі підстави 
для наукового вжитку поняття «система функцій 
адміністративного права» як упорядкованої су-
купності взаємопов’язаних і взаємодіючих струк-
турованих елементів – функцій адміністративно-
го права. Із цього погляду дослідження процесів 
реалізації практично будь-якої з функцій галузі 
(безвідносно до того, який класифікаційний роз-
поділ ми визнаємо за вихідний) так чи інакше 
передбачає звернення й до інших функцій або 
принаймні врахування того ефекту, який матиме 
трансформація тієї чи іншої досліджуваної функ-
ції на систему функцій адміністративного права 
загалом, що й зумовлює їх подальше дослідження 
в розумінні різнопорядкових функцій-елементів, 
окреслення можливостей їх горизонтального спів-
відношення, деталізації алгоритму вертикального 
взаємовпливу та аналізу специфіки їх зовнішньо-
го прояву.

Система функцій адміністративного права по-
винна відповідати таким вимогам, які стосують-
ся загального поняття системи, її конструювання 
вимагає врахування концептуальних положень, 
розроблених Д. Хецуріані, а саме: 1) усім галузям 
права притаманні загальні функції, які властиві 
для права загалом; 2) всі галузі права мають спе-
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ціально-юридичні, соціально-політичні й соці-
ально-психологічні функції (і їхні основні різно-
види), тобто однакову систему загальних функцій 
[15, с. 73]. Як підкреслює Т. Радько, від неос-
новних і міжгалузевих функцій потрібно відріз-
няти функції конкретних галузей права. Останні 
є складником системи і здійснюють як властиві 
їй функції, так і самостійні, які повністю не збіга-
ються ні з основними (загальними) функціями, ні 
з підфункціями. Їх самостійність визначає специ-
фіка предмета й методу регулювання галузі права, 
а також її призначення в системі права [16, с. 54]. 
Аналіз поліструктурного предмета адміністратив-
ного права, дослідження різноплощинного класи-
фікаційного розподілу його функцій дає підстави 
змоделювати систему функцій сучасного вітчиз-
няного адміністративного права так, умовно виді-
ливши в ній таке. 

І блок – юридичні функції адміністративного 
права:

1. Загальноюридичні функції адміністративно-
го права: регулятивна; охоронна; процедурна.

2. Власне галузеві функції адміністративного 
права, що є підфункціями загальноюридичних 
функцій: правовстановлювальна, правообмежу-
вальна, правозобов’язальна – підфункції регу-
лятивної; правовідновлювальна, превентивна, 
каральна (у невеликому обсязі) – підфункції охо-
ронної; правозабезпечувальна, публічно-сервіс-
на – підфункції процедурної.

ІІ блок – соціальні функції адміністративного 
права:

1. Загальносоціальні функції адміністративно-
го права: економічна; політична; ідеологічна.

2) Власне галузеві функції адміністративного 
права, що є підфункціями загальносоціальних 
функцій: стимулювальна, розподільча, забезпечу-
вальна – підфункції економічної; виховна, інфор-
маційна (комунікативна), соціально-культурна – 
підфункції ідеологічної.

ІІІ блок – міжгалузеві функції адміністратив-
ного права:

а) аналітико-прогностична; 
б) організаційно-координаційна;
в) синергетична.
Підводячи підсумки, варто наголосити, що 

зазначена система є динамічною та відкритою, 
що, у свою чергу, дає змогу ставити питання про 
її трансформацію у випадку переорієнтації сфер 
суспільного життя, адже як тільки певна сфера 
займає домінантне положення, розпочинається 
її активне регулювання нормами галузей права, 
правомірно ставити питання й про існування від-
повідної функції галузі. Унаслідок своєї «відкри-
тості», система функцій адміністративного права 
«відчуває» на собі вплив інших галузей права, 
змін, які відбуваються в них. Так, наприклад, 
трансформації конституційного права України, 

пов’язані з процесами децентралізації, впливають 
на зміну організаційної структури системи суб’єк-
тів публічної влади, адже з’являються нові суб’єк-
ти – громади, старости тощо, що, у свою чергу, 
впливає й на систему функцій адміністративно-
го права: воно регулює, охороняє та процедурно 
обслуговує зазначені відносини. Зміни в системі 
правоохоронних органів України (наприклад, по-
ява антикорупційного прокурора, Національного 
антикорупційного агентства тощо) впливають на 
розширення сфери реалізації регулятивної та охо-
ронної функцій адміністративного права.

Система функцій адміністративного права мо-
більна й «рухлива», залежить від функціонуван-
ня не лише національної системи права загалом, 
а й від зовнішніх факторів – міжнародних пра-
вових процесів. Так, євроінтеграційні процеси в 
праві орієнтують Україну на впровадження єв-
ропейських правових стандартів, що, у свою чер-
гу, впливає й на трансформацію параметрів його 
загальносоціальних (ідеологічної, політичної та 
економічної) функцій.
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Анотація

Пирожкова Ю. В. Система функцій адміністратив-
ного права України: сучасна архітектоніка та власти-
вості. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню функцій адміні-
стративного права України як системи, адже природу і 
зміст будь-якої з функцій права неможливо зрозуміти, 
якщо розглядати кожну окремо, ізольовано від право-
вих і соціальних явищ. Здійснено критичний аналіз 
основних теоретико-методологічних підходів «теорії 
систем» і сучасної теорії функцій права, на підставі 
чого запропоновано власне бачення алгоритму побудо-
ви моделі системи функцій сучасного вітчизняного ад-
міністративного права, окреслено її основні структурні 
елементи та їх специфічні властивості. Сформульовано 
концептуальні позиції розуміння змісту системи функ-
цій адміністративного права.

Ключові слова: функції адміністративного права, 
теорія систем, теорія функцій права, система, структу-
ра, систематика, класифікаційний розподіл, властиво-
сті системи. 

Аннотация

Пирожкова Ю. В. Система функций администра-
тивного права Украины: современная архитектоника 
и свойства. – Статья.

Статья посвящена исследованию системы функций 
административного права Украины. Осуществлен кри-
тический анализ основных теоретико-методологиче-
ских подходов «теории систем» и современной теории 
функций права, на основании чего предложено соб-
ственное видение алгоритма построения модели систе-
мы функций современного отечественного администра-
тивного права, определены ее основные структурные 
элементы и их специфические свойства, сформулиро-
ваны концептуальные положения содержания системы 
функций административного права. 

Ключевые слова: функции административного права, 
теория систем, теория функций права, система, структу-
ра, систематика, классификация, свойства системы.

Summary

Pyrozhkova Yu. V. System functions of administra-
tive law of Ukraine: modern architectonic and proper-
ties. – Article.

The article investigates the functions of administra-
tive law as a system of Ukraine, since the nature and con-
tent of any of the functions of law can’t be understood if 
we consider each separately, in isolation from the legal and 
social phenomena. The author has made a critical analysis 
of the main theoretical and methodological approaches 
“systems theory” and the modern theory of functions of 
law, whereby offered his own vision algorithm building 
a model of functions of a modern domestic administra-
tive law outlines its basic structural elements and their 
specific properties. Conceptual understanding of content 
systems positions the functions of administrative law.

Key words: functions of administrative law, systems 
theory, theory of functions of law, system, structure, tax-
onomy, classification distribution, system properties.


