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За сучасних умов розвитку науки та 
суспільства є актуальним розв’язання 
ряду концептуальних, методологічних 
проблем, загальних для різних сфер 
теорії та практики. Результати дослі
дження цих проблем можуть стати важ
ливою складовою та підставою розвит
ку юридичних, управлінських, еконо
мічних та інших наук. 

В. М. Селіванов зазначив, що «єди
ним засобом пошуку й упровадження 
в життєдіяльність українського суспіль
ства сучасних соціально-правових меха
нізмів організації і управління суспіль
ними процесами … залишається 
соціально-наукове пізнання об’єктив
ної дійсності, складної і рухливої за 
своєю природою. Природа цієї дій
сності, особливо її соціальні форми, її 
об’єктивна нестабільність дійсно обумов
люють відносність наукового знання, 
відносність наукових (економічних, 
політичних,юридичних тощо) прогно-
зів.Але саме ця ж природа обумовлює 
необхідність постійного всебічного 
усвідомлення методологічних і теоре
тичних прийомів і засобів, удоскона-

лення пізнавального інструментарію 
й технології суспільних, у тому числі 
юридичних, наук» [1, с. 330]. 

Зміни процесів і систем у соціумі 
можуть бути кількісними та якісними. 
Найбільш перспективними і важливи
ми є зміни у вигляді розвитку на основі 
якісних змін, які відбуваються у формі 
штучних процесів та базуються на при
родних. Розвиток означає підвищення 
ефективності системи або процесу. 

Методологія повинна забезпечити 
дослідження окремих процесів і явищ 
у середовищі й системі та на основі 
утворення моделі системи, вивчення її 
зв’язків розробити конкретні реко
мендації з підвищення ефективності 
функціонування найбільш перспек
тивним способом – правовою організа
цією явищ і процесів у соціальній 
системі. 

Ми не визначали завданням пов
ний аналіз усіх існуючих методологіч
них підходів або повний аналіз сучас
ного стану методології юридичної 
науки. Основне завдання – висвітлен
ня деяких аспектів методологічних 
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проблем правового дослідження та 
окреслення методологічного підходу, 
який може бути покладено в основу 
розвитку правової організації діяльно
сті органу публічної влади України. 

В Україні наука адміністративного 
права дуже повільно розвивається в 
теоретичному та методологічному пла
ні. Це відбувається з таких причин: 

1) панування класичної методоло
гії пізнання у правознавстві; 

2) елементи нових методологій не 
поспішають застосовувати у правовій 
науці, яка є найбільш консервативною; 

3) певна «криза» в розвитку теорії 
права; як відзначають провідні пра
вознавці, стара система вже не виправ
довує себе як основа для розв’язання 
наявних проблем і реалізації нових 
завдань, які формулюються у право
вій сфері; 

4) не пропонується цілісної концеп
ції наукового дослідження або новиз
ни в теоретичних конструкціях адмі
ністративно-правової науки; 

5) відсутність системного підходу 
у формуванні механізмів реалізації 
нових завдань адміністративного права 
на основі презумпцій права, які про
голошуються, але до впровадження 
яких іще далеко; 

6) недостатньо наукових праць із 
філософії та методології права, в яких 
пропонувалися би нові підходи до 
права та у праві; 

7) провідним у праві залишається 
підхід, який характеризується вузькою 
спеціалізацією за галузями права; 

8) неможливість поглиблювати й 
підвищувати ймовірність моделюван
ня процесів у сфері суспільних наук 
(зокрема юридичній) на основі ста
рого інструментарію класово орієн
тованої суспільної науки. 

Обмеженість дослідження й до
слідників призводить до того, що сис
темність методології тільки проголо
шується, а нову концепцію розвитку 
вітчизняної юридичної науки не сфор
мовано. «Неможливо ефективно керу
вати суспільством, організовувати 

діяльність державного апарату, функ
ціонування економіки, інших сфер 
життєдіяльності суспільства …, спираю
чись лише на здоровий глузд, керую
чись тільки емпіричним досвідом, сте
реотипами політичної волі» [2, с. 18]. 

«Методологічний підхід є формою 
залучення в юриспруденцію дослід
ницьких засобів як філософського й 
метанаукового плану, так і інших 
наук. При цьому сам методологічний 
підхід не є елементом методу юрис
пруденції, а використовується в про
цесі конкретних юридичних дослі
джень» [3, с. 238]. 

Формування нової теорії права, 
можливо, залежить від зміни об’єкта і 
предмета права. Можливо, питання 
треба ставити ширше: визначити об’єкт 
і предмет правової організації соціаль
них систем, а право є складовою цієї 
організації як категорії. 

Дослідження об’єкта правової нау
ки, або правознавства, має принци
пово важливе значення, тому що за 
допомоги цієї категорії окреслюється 
коло явищ і процесів реальності, 
які пізнають юридичні науки, і недо
ліки у його визначенні тягнуть помил
ки у процесі формування предметів 
науки. 

Кожна наука має свій об’єкт і 
предмет дослідження. Об’єкт вивчен
ня – той об’єкт, якому, врешті-решт, 
належать усі характеристики, отри
мані на різних рівнях породження 
складного знання, в якому всі вони 
немовби об’єднуються і проектують
ся [4, с. 107]. 

Узагальнення накопиченого мате
ріалу з цієї проблематики підводить 
до висновку, що об’єкт не повинен 
обмежуватися тільки правовою мате
рією, але й не мусить вбирати в себе 
неюридичну матерію, а включати сус
пільну діяльність, яка безпосередньо 
пов’язана з юридичною матерією.Тому 
об’єктом вивчення правознавства по
винна бути суспільна діяльність людей, 
пов’язана з правом, або, іншими сло
вами, теорія та практика правової 
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організації суспільної діяльності. Ви
значення «правова організація» має уні
версальний характер, що його можна 
розглядати як складну категорію взає
модії права і держави, права і влади, 
права і закону, права та управління, 
закону та управління тощо, їхнє спів
відношення. Правова організація озна
чає набуття певної якості за допомоги 
та у сфері дії права. Організація як уні
версальна ознака діяльності має про
цесуальну і структурну складову. 

Визнання об’єктом правової науки 
діяльності спонукає до застосування у 
правових дослідженнях СМД-методо-
логії, яка займає площину загальної 
методології та методології науки (за 
Г. П. Щедровицьким) і, на думку 
багатьох учених, відповідає парадиг
мам постнекласичної науки. Крім того, 
існує успішний досвід використання сис-
темодіяльнісного підходу в наукових 
дослідженнях і розробленнях у сфері 
соціального управління та під час роз
роблення програм адміністративної 
реформи й реформи судової системи 
Російської Федерації. 

Визначення об’єктом правознавства 
діяльності поглиблює його, вносячи 
певні зміни щодо об’єкта «нормуван
ня діяльності (як системи) за допо
моги нормативно-правових актів», 
дозволяє більш системно підходити до 
дослідження державно-правових явищ 
і процесів, вийти на нові горизонти 
в організації правової діяльності, 
використовуючи форми організації 
діяльності й мислення, викладені в 
СМД-методології, через можливість: 
формалізувати основні моделі право
вої практики; дослідити основні зв’яз
ки з іншими видами діяльності, які є 
визначальними для правової; створю
вати системи кооперації діяльності, 
пов’язані з правом, вийти на нові обрії 
під час досліджень із правової теорії 
та практики, зокрема використовуючи 
досягнення праксеології, синергетики, 
системології тощо [5]. 

Найважливішою та найсуттєві
шою складовою, яка поєднує різні під-
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системи й напрямки діяльності соціаль
ної системи, особливо якщо це стосує
ться органів влади, є правова органі
зація їхньої діяльності. 

Правову організацію діяльності 
можна подати як упорядкування, узго
дження взаємопов’язаних систем норм 
діяльності й норм права, необхідних 
для набуття якостей та закріплення 
закономірностей, які забезпечать ре
зультативність і розвиток певної 
діяльності й відповідної соціальної 
системи. 

Отже, правова організація діяль
ності забезпечує цілісність і ефектив
ність систем норм права і діяльності й 
полягає в організації систем діяльно
сті з реалізації норм права та органі
зації системи норм, що визначають 
діяльність. До цієї системи залучає
ться різне коло суб’єктів, яке визнача
ється досліджуваними видами діяль
ності. 

Щодо певного органу виконавчої 
влади основним видом діяльності є про
цес його публічної діяльності, який, 
насамперед, визначає організованість 
процесів і структури систем органу. 

Можна стверджувати, що за допо
моги права регулюється весь процес 
державно-правової організації соціаль
них систем. Право опосередковує 
процеси організації, зокрема управ
лінську діяльність, і покликане створю
вати для неї оптимальний правовий 
режим, тому важливе значення має 
правова організація управління. Без 
цього знижується ефективність діяль
ності державних органів, послаблю
ється вплив на державні, господарські 
й соціальні справи. 

У теорії держави і права співвідно
шення між державою і правом трак
туються вченими по-різному. Вчені-
адміністративісти підкреслюють різно
бічність їхнього зв’язку. «З одного боку, 
адміністративне право (адміністра
тивне законодавство) – знаряддя дер
жави, важіль для проведення політики 
та управління у сфері відносин влади. 
З іншого – і це є сьогодні, мабуть, 
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головним – держава, політика та управ
ління виступають засобом проведення 
в життя адміністративного права як уті
лення справедливості (рівності, суспіль
ної та державної доцільності) у вико
навчо-розпорядчій діяльності» [6, с. 7]. 

Якщо виходити з категорій пуб
лічного та приватного права, то такий 
поділ «… слугує підґрунтям розмежу
вання на національному рівні права 
цивільного й адміністративного як 
двох головних, визначальних галузей 
права» [7, с. 80]. Основною рисою пуб
лічного права є те, що воно регулює 
діяльність органів державної виконав
чої влади, тобто якщо характеризува
ти цю діяльність як систему, можна 
зазначити її характерну особливість – 
нерівність, що полягає в ієрархії прав 
та обов’язків. Зокрема, в системі діяль
ності суб’єктом є представники влади, 
засобами – правові (юридичні) та не-
правові (неюридичні) впливи на пред
мет – діяльність юридичних і неюри-
дичних осіб, тобто їхню діяльність можна 
розглядати як поліструктурну систе
му кооперації різних діяльностей та 
суб’єктів. 

Зараз у багатьох країнах, зокрема 
у США, вважають «адміністративне 
право сукупністю юридичних норм, по
кликаних захистити приватну особу 
від сваволі бюрократії», його ще нази
вають «зовнішнім адміністративним 
правом»,а «внутрішньою» вважають ту 
частину галузі, яка регулює внутріш
ню структуру адміністрації, взаємо
відносини між окремими її складови
ми частинами [8, с. 5], у Франції до 
адміністративного права також нале
жить «уся сфера організації та діяль
ності адміністративних установ та їхніх 
посадових осіб. Добір і статус держав
них службовців – це теж, на думку 
французьких юристів, сфера дії адмі
ністративного права [8, с. 74]. 

До адміністративного права нау
ковці більшості країн зараховують 
норми, які забезпечують процесуаль
ні гарантії прав приватних осіб проти 
сваволі дій державних органів, зокрема 

процесуальне законодавство у спра
вах щодо захисту прав юридичних і 
фізичних осіб у стосунках з державни
ми органами влади (адміністраціями), 
обов’язки, перелік і процесуальний 
порядок отримання соціальних послуг 
громадянами від державних установ 
[8, с. 108]. 

За орієнтир того, що зараз є пред
метом сучасного адміністративного 
права в Україні, можна вважати поло
ження, наведені в академічному курсі 
з адміністративного права України [9, 
с. 70–72]. Але визначення предмета 
правового регулювання адміністратив
ного права спирається на недостатньо 
розроблену теоретичну основу, що 
відповідно призводить до складності 
застосування сучасної методології для 
досліджень у царині адміністративно
го права. 

На нашу думку, у визначенні пред
мета правового регулювання адміні
стративного права провідним повинен 
бути діяльнісний підхід, аналіз засто
сування якого зумовив такі висновки. 

1. В адміністративному праві діяль-
нісний підхід визнається провідним 
рядом авторів; зокрема, В. М. Самсо-
нов зазначає, що «предметом адміністра
тивного законодавства виступає відпо
відна діяльність» [6, с. 9], «предметом 
регулювання адміністративного зако
нодавства виступає виконавчо-розпо
рядча діяльність» [6, с. 8], за іншим ви
значенням – владно-організуюча [10, 
с. 27] діяльність органів виконавчої влади. 
За змістом обидва визначення дуже 
близькі – розпорядча діяльність під
креслює її владний характер. Хоча, на 
нашу думку,більш доцільним є викори
стання поняття «адміністративно-пра
вова діяльність органів державної вла
ди та місцевого самоврядування», бо 
воно більш ємно і краще відповідає су
часному визначенню предмета адміні
стративного права. Поняття «адмініст
ративно-правова діяльність органу дер
жавної влади» передбачає організацію: 

а) діяльності органів влади та міс
цевого самоврядування щодо органі-
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зації суспільної діяльності об’єктів 
сфери зовнішньої взаємодії діяльно
стей (вплив: переконання і примус; по
слуги, координація, надання дозволів, 
захист, охорона тощо) або зовнішня 
адміністративнно-правова діяльність. 
Цю діяльність розкривають через 
основні функції, що їх можна розподі
лити на типологічні групи, властиві 
для органів виконавчої влади; 

б) діяльності органів влади та міс
цевого самоврядування щодо органі
зації діяльності внутрішньосистемних 
об’єктів, або внутрішньої адміністра
тивно-правової діяльності; 

в) діяльності з розвитку - проект
ної чи інноваційної щодо перших двох 
діяльностей та формування нових 
знань (теорії) про неї. 

2. Предметом регулювання, окрім 
діяльності, є система і структура органів 
державної влади та місцевого само
врядування, які побудовані для забез
печення їхньої діяльності. 

3. До предмета належить не тільки 
діяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування, а й діяль
ність інших суб’єктів, які взаємодіють 
із ними або підпадають під регулюван
ня їхньої діяльності адміністративно-
правовими нормами. 

4. Адміністративні відносини теж 
становлять предмет регулювання адмі
ністративного права, але це - спрощений 
підхід, від якого реальними залиша
ються суб’єктні права та обов’язки. 
«Адміністративно-правові відносини -
це врегульовані нормами адміністра
тивного права суспільні відносини, в 
яких їх сторони (суб’єкти) взаємопо
в’язані й взаємодіють шляхом здійснен
ня суб’єктивних прав і обов’язків, 
встановлених і гарантованих відповід
ними адміністративно-правовими нор
мами» [11, с. 178]. Тоді постає питання: 
чи завжди достатньо прав та обов’язків 
для моделювання систем кооперації 
діяльностей? Тут убачається причи
на багатьох «дірок» в адміністра
тивному законодавстві, коли моделю
ються і закріплюються законодавчо 
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окремі етапи або стадії діяльності, а 
процес моделюється не повністю, 
хоча це можна зробити, розглядаючи 
процес або модель певних дій у взає
модії та взаємозалежності всіх елемен
тів. Зокрема, це досягається використан
ням системодіяльнісного підходу до 
моделювання процесів нормотворчо-
сті та застосування права. 

Основні специфіка і складність пуб
лічного права полягають у тому, що 
об’єктом його регулювання є публічна 
діяльність органів влади з реалізації дер
жавного управління. Публічну діяль
ність утворюють і за допомоги права 
організовуються, а щодо діяльностей 
забезпечуються такі складні об’єкти: 

1) діяльність із організації суспіль
ної діяльності об’єктів сфери зовніш
ньої взаємодії (вплив: переконання і 
примус; послуги, координація, надання 
дозволів, захист, охорона тощо), або 
зовнішня адміністративна діяльність. 
Цю діяльність розкривають через ос
новні функції, які можна розподілити 
на типологічні групи, властиві для ор
ганів влади; 

2) діяльність із організації діяльно
сті внутрішньосистемних об’єктів, 
або внутрішня адміністративна діяль
ність; 

3) діяльність із розвитку – проект
на або інноваційна щодо перших двох 
діяльностей та формування нових 
знань (теорії) про неї; 

4) система і структура органу вла
ди, його підрозділів; 

5) діяльність суб’єктів, які взаємо
діють з органом влади, або підпадають 
під регулювання їхньої діяльності 
адміністративно-правовими нормами; 

6) адміністративні відносини, від 
яких залишаються реальними суб’єкт
ні права та обов’язки. Сюди також 
можна зарахувати повноваження від
повідних суб’єктів державного управ
ління, систему заходів юридичного 
примусу. 

Усі названі елементи організову
вання взаємозалежні й повинні бути 
чітко погоджені та унормовані. 
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Основна складність моделювання 
та нормування публічної діяльності 
полягає в тому, що необхідно моделю
вати два визначальні для неї види 
діяльності: перший і п’ятий. Ці два 
види діяльності провадяться спільно, 
тому їх потрібно уявляти і моделюва
ти як кооперовані діяльності – взаємо
залежні. Тобто, необхідно відтворити 
моделі двох діяльностей та привести їх 
у відповідність для подальшого відтво
рення цих моделей норм діяльності в 
нормах публічного права. Якщо цього 
не зробити, то моделі організовано
стей публічної діяльності будуть не 
повні та, відповідно, нормування буде 
здійснено частково не тільки на рівні 
законодавчих, а й на рівні підзаконних 
нормативно-правових актів. 

Як приклад, можна розглянути 
випадок, коли у створенні норм 
митного права предметом правової 
організації береться не тільки діяль
ність митних адміністрацій, а й діяль
ність суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, а не тільки їхні права та 
обов’язки, рух товарів тощо. Тобто, 
моделюватися повинна повна схема 
кооперації діяльностей учасників взає
модії – митників і клієнтів із побудо
вою алгоритму митної діяльності за 
різними митними режимами для їх 
закріплення в Митному кодексі Украї
ни. Тому при здійсненні правотворчої 
діяльності основним повинен бути 
підхід закріплення в адміністративно
му законодавстві замкнених техноло
гічних циклів (схем) діяльності орга
нів державної влади, які виключають 
сваволю під час прийняття адміні
стративних рішень та процедурний і 
процесуальний захист від помилок і 
незаконних рішень у цій діяльності. 

Принципове значення має комп
лексна правова організація всієї сис
теми публічної діяльності як системи і 
процесу. Право активно впливає на 
підвищення рівня організованості та 
ефективності діяльності, на подальший 
розвиток економіки, науково-техніч
ного прогресу, культури, на охорону й 

раціональне використання ресурсів, на 
підвищення рівня життя народу. Своєю 
чергою, це сприяє посиленню і викори
станню організуючого потенціалу права. 

У контексті правової організації 
діяльності перспективний розгляд 
більш вузької спрямованості: право
вої організації адміністративної діяль
ності, яка виокремлює напрямок, що 
стосується сфери організації діяльно
сті публічної влади. Це виокремлення 
умовне, воно дозволяє схарактеризу
вати основні взаємодії між елемента
ми системи – видами діяльностей, які 
превалюють у системі кооперації до
сліджуваних видів діяльності, та вказує 
на галузь права, нормами якої вони 
переважно регламентуються. 

Напрями, за якими досліджують 
правову організацію адміністративної 
діяльності, такі: система і правова діяль
ність органів виконавчої влади і місце
вого самоврядування або правова діяль
ність публічної влади і система норма
тивно-правових актів, що закріплюють 
організаційну єдність і функціонуван
ня соціальної системи та процесів у ній. 

Правова організація адміністра
тивної діяльності – це набуття певної 
якості процесів і систем за допомоги 
та у сфері дії публічної влади. Основ
ний об’єкт правової організації – 
діяльність органів публічної влади. 

Як ми вже зазначали, поняття 
«правова організація» має універсаль
ний характер, його можна розглядати 
як складну категорію взаємодії права 
й держави, права і влади, права й за
кону, права й управління, закону й 
управління тощо, їх співвідношення 
[5, с. 37]. Правова організація – це на
буття певної якості процесів і систем 
за допомоги та у сфері дії права. 
Основною складовою правової органі
зації є система, де право представлено 
елементами діяльності складових соціу
му, зокрема органів публічної влади. 

Отже,необхідна модель, яка відоб
ражала би процес, систему й механізм 
правової організації соціальних про
цесів і систем. 
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Якщо ми розглядаємо певний соці- регулювання певного виду державної 
альний об’єкт, то його, передусім, справи, але в основу нормування 
має бути представлено через певні необхідно закладати загальну схему 
процеси (діяльності), які пов’язані норм діяльності органу виконавчої 
між собою. Об’єкт організації потріб- влади щодо реалізації суспільних 
но визначати залежно від обраного функцій держави, в яку буде вписано 
(основного) процесу. індивідуальну поведінку всіх суб’єк-

Норми діяльності унормовуються тів, залучених до діяльності (відноси-
переважно в нормативно-правових ни), матеріал для провадження діяль-
актах, які мають стратегічний, кон- ності, продукти діяльності тощо. Із 
цептуальний або процедурний та про- сукупності організованостей унормо-
цесуальний характер, де визначають- ваних актів-дій якраз і складається 
ся основні елементи системи діяльно- унормована система діяльності, за 
сті (матеріал, права, обов’язки, засо- реалізації такого підходу можна гово-
би і способи, продукти діяльності). рити про унормовану правом органі
Ці елементи не обов’язково мають зованість діяльності та організовані 
бути подані в одному нормативно- правом норми діяльності або правову 
правовому акті, можливо, в системі організацію діяльності органу публіч-
нормативно-правових актів із питань ної влади. 
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Кунєв Ю. Д. Методологічні аспекти розвитку публічного права 
Статтю присвячено розгляду деяких аспектів методологічних проблем пра

вового дослідження. Окреслено методологічний підхід, який може бути покла-
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дено в основу розвитку правової організації діяльності органу публічної влади 
України. 

Ключові слова: об’єкт правознавства, орган публічної влади, адміністративне 
право, методологія права, норма діяльності, норма права. 

Кунев Ю. Д. Методологические аспекты развития публичного права 
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов методологических про

блем правового исследования. Очерчен методологический подход, который 
может быть положен в основу развития правовой организации деятельности орга
на публичной власти Украины. 
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Kunev Y. Methodological aspects of the development of public law 
The article is devoted to examining some aspects of methodological problems of 

juridical study. There is outlined the methodological basis for the development of Ukrai
nian public authority work. 
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