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Правове забезпечення діяльності 
органу державної влади: 

теоретичний аспект

Тенденції суспільного розвитку та
сучасні соціальні процеси обумовлю-
ють необхідність інтенсивного розроб-
лення теоретичних проблем правового
впливу на суспільні відносини, форм
та засобів реалізації права, механізму
правового регулювання, застосування
норм права і багатьох інших питань.

Сьогодні гостро відчувається по-
треба в розробленні механізму ефек-
тивного застосування закону та його
дії на соціальні процеси, на демокра-
тизацію Українського суспільства.
Одним із важливих правових засобів
механізму реалізації закону виступають
нормотворча діяльність, що здійснює-
ться державними органами.

Метою статті є визначення теоре-
тичних і організаційних проблем та
розроблення практичних рекоменда-
цій щодо правової діяльності, які б

сприяли подальшому підвищенню
ефективності діяльності органів дер-
жавної влади та законодавства в
Україні.

Теорія правового забезпечення
часто відстає від потреб практики,
або втрачається зв’язок між правом і
практичною діяльністю. Відставання
теорії права більшою мірою зале-
жить від підходів до процесу організа-
ції діяльності в соціальній системі.
Зараз багато рішень приймаються не
на основі наукового обґрунтування,
а на основі політичної доцільності,
тому складно відстежується зв’язок
між управлінням та правом, відповід-
но, втрачається потреба наукових
розроблень у цьому напрямі.

Хоча в юридичній науці чимало
зроблено для вивчення правових ас-
пектів управління: для характеристики
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права як державного виразу в загаль-
нонормативній формі цілей, завдань 
і програм управління, закріплення
правового режиму управління, харак-
теристики правових актів як важли-
вого різновиду управлінських рішень,
що мають великий інформаційний
потенціал.

Тут можна виділити два основні
моменти: позитивне в теоретичних роз-
роблення минулих часів не викори-
стовується на практиці; існує певний
«застій» у проведенні нових наукових
розроблень із правових аспектів за-
безпечення практичної діяльності.

Для визначення правових аспектів
проблем організації діяльності органу
виконавчої влади необхідно розгляну-
ти зміст і взаємозв’язок таких право-
вих категорій, як: правове регулюван-
ня, правове забезпечення, правове
управління. Аналіз співідношення цих
понять опосередковано пов’язаний із
розглядом співвідношення таких кате-
горій, як право та управління.

Розглянемо поняття «правове за-
безпечення діяльності», яке склало-
ся в адміністративній науці. Думка 
про напрям правового забезпечення
діяльності не нова. Її розглядали та
досліджували такі адміністративісти:
В. В. Глазирін, Є. В. Додін [1], І. Я. Дю-
рягін [2], В. М. Кудрявцев, А. Е. Лу-
ньов, В. І. Нікітинський [3; 4, с. 9–21],
Д. В. Приймаченко [5], Ю. О. Тихоми-
ров [6; 7; 8], А. М. Школик [9] та ін.

В адміністративному праві дослі-
дження проблем та напрямів право-
вої діяльності традиційно пов’язували
з категорією правового забезпечення
соціального управління. Вважаємо,
що розгляд і дослідження проблем
правового забезпечення управління 
(у широкому розумінні) сприятиме
поглибленому дослідженню напрямів
розвитку правової організації діяль-
ності митної служби України.

Фактично всі вчені-адміністрати-
вісти проголошують нерозривний зв’я-
зок права та управління, який особли-
во важливий при розгляді адміністра-

тивної діяльності органів виконавчої
влади, дослідженні основних взаємо-
залежностей предметів адміністра-
тивного права.

Ю. О. Тихомиров, досліджуючи
природу і види управління, виділяє два
аспекти «юридичного зрізу». Пер-
ший – застосування юридичних засо-
бів. Управління як комплексне явище
використовує для своїх цілей різні
засоби – економічні, юридичні, мате-
ріальні, технічні, кадрові, ідеологічні
тощо. Юридичні засоби мають як
власне поле застосування, так і суміж-
не поле, де вони опосередковують ви-
користання інших засобів.

Другий аспект пов’язаний з радіу-
сом правового відображення (маються
на увазі різні види управління). Право
в цілому, усі його галузі служать пра-
вовим забезпеченням управління в
суспільстві, соціального управління і
управління державою, державними
справами. Державне управління у ву-
зькому значенні опосередковується
конституційним і адміністративним
правом [6, с. 56].

Розуміння комплексної природи
управління полегшує правильне трак-
тування права як одного з його інст-
рументів та складової, за допомогою
якої регулюється весь процес управ-
ління. Це означає можливість виділення
правового забезпечення управління.
Воно характеризується системністю,
цілісністю правового регулювання
основних сторін управління.

Ю. О. Тихомиров правове забез-
печення виділяє як самостійний вид
забезпечення управління, взаємодію-
чий з іншими, що виражає його
загальнозначущий соціальний і орга-
нізаційний прояв [6, с. 56].

З останніх праць вітчизняних вче-
них доцільно відзначити публікацію
А. М. Школика, який досліджує адмі-
ністративне правове регулювання
управлінської діяльності в Україні [9].

Отже, зв’язок і співвідношення
права та управління – одне з основних
питань таких фундаментальних і ком-
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плексних наук, як теорія держави і
права, теорія управління, конститу-
ційне і адміністративне право.

В. М. Селіванов пише, що юри-
дичні й управлінські відносини як кон-
кретні соціальні явища пізнаються
різними способами, методами і фор-
мами, бо завжди одночасно існують
кілька протилежних, відмінних один
від одного способів суспільного мис-
лення, які намагаються витлумачити
юридичні та управлінські «істини», дані
їм у досвіді, на свою користь. Саме
тому інтерпретація понять права і соці-
ального управління не була й сьогодні
не лишається однозначною [10, с. 83].

А. Е. Луньов [11, с. 45] звернув
увагу на той факт, що не можна визна-
ти достатнім і правильним аналіз проб-
лем управління поза правом і поза
зв’язком із правом. Ідея про правові
форми управління була розвинена і
поглиблена до такого розуміння, що
управління має здійснюватися відпо-
відно до цілей, установлених правом,
на основі права і в правових формах.

З іншого боку, право є основним
інструментом, засобом і формою управ-
лінської діяльності. Превалювання
одного або іншого підходу залежить
від багатьох факторів рівня управлін-
ня, цілей, які ставляться за управлін-
ня, важливості виконуваних завдань
тощо. Тому питання співвіднесення
права і управління треба розглядати
як комплексно, так і в контексті зав-
дань конкретного дослідження.

Ці питання набувають особливої
актуальності в наші дні, коли відбува-
ються великі зміни в соціально-полі-
тичній, економічній, духовній і органі-
заційній сферах життя суспільства.
Все виразніше відчувається необхід-
ність пошуку таких організаційних
начал, які б гарантували стійкий роз-
виток суспільства.

Саме наукове визначення сучасно-
го поняття управління і права, їх прин-
ципів, методів застосування у процесі
демократичної трансформації україн-
ського суспільства, формування якісно

нової національної системи державної
влади, управління та самоуправління,
тобто розроблення сучасної парадиг-
ми управління і права, може сприяти
забезпеченню ефективного досягнен-
ня конституційно закріплених цілей
відродження громадянського суспіль-
ства, забезпеченню прав і свобод лю-
дини, розвитку і зміцненню демокра-
тичної, соціальної, правової держави,
пошуку міри та межі оптимального
співвідношення економічної свободи
та ефективності, а також соціальної
справедливості та юридичної рівності
[10, с. 85].

Право щодо керівної підсистеми є
засобом і формою її організації, вико-
нання управлінської діяльності; сто-
совно керованої підсистеми – засобом
організуючого впливу на свідомість і
діяльність суб’єктів, якими управ-
ляють. Саме тому право є не тільки
формою, але й найважливішим засо-
бом соціального управління.

Юридичний механізм управління
дає цілісне уявлення про системний
вплив різних правомірних засобів і
форм на керовані об’єкти, дає змогу
розглядати багатофакторний вплив
права під однаковим кутом зору ціле-
спрямованого впливу на осіб, якими
керують, для задоволення особистих і
суспільних інтересів. Його покращан-
ня виявляється умовою і резервом
розвитку державного управління. Пра-
вотворчість і правозастосування – ос-
новні форми державно-управлінської
діяльності, кожна з них – особливий
засіб зовнішнього вираження і внут-
рішньої організації управлінської
діяльності. Кожна з них вносить орга-
нізованість у діяльність системи управ-
ління і до процесу управлінського
впливу на керовані об’єкти, надає
управлінню офіційного, обов’язково-
го характеру [12, с. 361].

На сучасному етапі залишається
диференціація інтересів у різних інди-
відів і їх різноманітних груп, у різних
поколінь, представників різних націо-
нальностей, регіонів тощо. Ці інтереси
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регулюються владою або політиками
на основі компромісу, тобто взаємних
поступок. Водночас громадянське су-
спільство стає реальною силою дер-
жави, що робить останнє політичною
формою або оболонкою суспільства і
спонукає його виражати узгоджену
волю й інтереси всього суспільства,
а не тільки панівної еліти або особли-
вої публічної влади, що стоїть над су-
спільством. Іншими словами, дає мож-
ливість державі стати справедливою
(за Платоном) або служити інститу-
том для захисту громадян (за К. Поп-
пером). Трансформація держави має
місце завдяки таким ефективним за-
собам, як політичні партії і рухи,
профспілки, трудові колективи, релі-
гійні конфесії тощо.

Таким чином, сутність держави
становлять суперечливі сторони й
тенденції, що одночасно виражають
загальносоціальні і класові інтереси.
У цьому випадку держава виступає як
носій деякої «загальної функції» (за
А. Б. Венгеровим), тобто у здійсненні
публічної влади нарівні з панівним
класом, панівною елітою бере участь
все суспільство. І тоді метою держави
стає загальний інтерес. Таку державу
можна розглядати як форму грома-
дянського суспільства, що відповідає
за своїм змістом його внутрішнім
потребам. При цьому соціальна дер-
жава і громадянське суспільство пере-
бувають у стані безперервної, супереч-
ливої взаємодії.

Особливості взаємозв’язку права
й управління в різних країнах підкрес-
лює Глен Райт [13, с. 8], який розгля-
дає два підходи до державного управ-
ління: американський і європейський.
Американський підхід полягає в тому,
що галузі державного управління ви-
значають політичний процес і законо-
давчі рішення. При такій ситуації спо-
стерігається змішування політико-ад-
міністративних функцій, і основними
критеріями управлінського рішення 
є економічність та ефективність, а
правові норми забезпечують тільки

широкий масштаб і мету. Німецький
підхід до завдань державного управ-
ління підтримує розмежування полі-
тики й адміністрування, що спираєть-
ся на правову основу для визначення
цих завдань. Закон як такий, що ви-
значає державне управління в німець-
кому контексті, характеризується та-
ким чином: «Завдання державного
управління, а отже, і структурні перед-
умови матеріальної правильності
адміністративної дії стверджуються,
згідно з німецькою традицією, насам-
перед за допомогою права».

При обох підходах діють ті ж
принципи державного управління, але
вони пристосовані до відповідних
політичних та соціальних умов.

Достатньо популярною для адміні-
стративістів залишається думка про
те, що для юридичного «обслугову-
вання» державного управління як різ-
новиду соціального управління існує
спеціальна правова галузь – адміні-
стративне право, яка має своїм пред-
метом ті суспільні відносини, які вини-
кають (складаються), розвиваються
та припиняються у зв’язку з практи-
кою розпорядчо-виконавчої діяльно-
сті держави. Адміністративне право
додає основним виявам управлінської
діяльності, що здійснюється органами
держави, виконавчого та юридичного
характеру.

В. М. Плішкін, розглядаючи питання
щодо співвідношення права і управлін-
ня,робить висновок,що соціальне управ-
ління (охоплюючи державне) і право,
перебуваючи в постійній взаємодії,
розвиваються у взаємній залежності:

1) управління спрямоване на реа-
лізацію норм права, на переведення
правових, нормативних установлень у
реальну поведінку людей і організацій;

2) право використовується як один
із найбільш дійових засобів управлін-
ня, воно забезпечує ефективну орга-
нізацію державної влади, регламентує
управлінську діяльність її органів;

3) саме управління є важливим об’єк-
том правового регулювання [14, с. 33].
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Проаналізувавши перелічені фак-
тори, можна зробити висновок: право
і управління, зберігаючи свою специ-
фіку, перебувають у динамічному взає-
мозв’язку, активно впливають одне на
одного, причому в принципах права
відображаються основні взаємозв’яз-
ки, закономірності й відносини управ-
ління, а закономірності розвитку
права використовуються для розвит-
ку управління. Але реальна картина
не завжди відображає дефініцію, що в
нормативно-правових актах відобра-
жаються основні взаємозв’язки, зако-
номірності й відносини соціального
управління. Часто правові акти від-
ображають політичне замовлення, не
спираючись на управлінські принци-
пи. І навпаки, управління не завжди
спрямоване на реалізацію норм права,
на переведення правових, норматив-
них установлень у реальну поведінку
організацій і людей.

Право має найбільший практич-
ний інтерес лише тоді, коли воно
органічно включено в безпосередній
процес управління. Поза управлінським
процесом, доки відповідно до імпера-
тивних вимог принципів не здійсню-
ється реальне управління, говорити
про реалізацію принципів управління
передчасно. Тому, кажучи про реаліза-
цію принципів управління, ми можемо
і повинні говорити лише про необхід-
ність реалізації управлінського потен-
ціалу в праві.

Тому мета правового дослідження –
поєднати на основі сучасних методо-
логічних підходів переваги кожного з
напрямів досліджень (права та управ-
ління) шляхом створення комплексних
моделей правової організації соціаль-
них процесів і систем.

У більшості наукових робіт з адмі-
ністративного права, конституційного
права і державного управління окре-
мо розглядалися право і управління,
які мають свої основи і забезпечують
виконання один одного як окремих

утворень. На нашу думку, ці категорії
потрібно досліджувати в межах одно-
го процесу – діяльності.

Отже, визначення «правове забез-
печення діяльності» вказує на харак-
тер зв’язку між правом і діяльністю,
складові напрями цієї діяльності,
підпорядкованість і другорядність
права, його службове та інструмен-
тальне значення, але більшого теоре-
тичного та методологічного значення
або змістовного навантаження воно
не має, відповідно – новизни теж, а
вказує тільки на частину діяльності –
правову, яка виконується паралельно
з іншими різновидами діяльності для
забезпечення їх виконання. Такий під-
хід до розуміння взаємодії права й
діяльності, їх нормування особливого
значення не має і не є шляхом до
розв’язання основних правових та
соціальних проблем, що впливають на
результативність нормування діяль-
ності органів державної влади.

Таким чином, провідною має бути
модернізована або нова концепція
розвитку правової науки на основі
широкого використання новітніх за-
гальних і спеціальних методологій,
що особливо важливо для адміністра-
тивного права як основного інстру-
мента державно-правової організації
суспільства та правової організації
системи й діяльності конкретного
органу державної влади. Підсумовую-
чи викладене, зазначимо, що основ-
ним завданням подальшого розвитку
теорії права є застосування сучасних
методологічних підходів та форму-
вання правових понять і категорій на
основі теорії діяльності та системо-
миследіяльнісної методології, які зроб-
лять можливим розв’язання більшої
частини системних проблем, окрес-
лених вище. Такий підхід полягає в
організації взаємозалежних систем
діяльності реалізації норм права та ор-
ганізації системи норм, що визначають
діяльність.
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Кунєв Ю. Д. Правове забезпечення діяльності органу державної влади: теоре-
тичний аспект

Стаття присвячена визначенню теоретичних і організаційних проблем право-
вого забезпечення діяльності органу державної влади. Визначено основний напрям
подальшого розвитку теорії і практики права, який полягає в розробленні теоре-
тичних основ та реалізації на практиці підходу щодо організації взаємозалежних
систем діяльності з реалізації норм права та організації системи норм, що визнача-
ють діяльність.

Ключові слова: орган державної влади, правове забезпечення діяльності, тео-
рія права, управління.

Кунев Ю. Д. Правовое обеспечение деятельности органа государственной вла-
сти: теоретический аспект

Статья посвящена определению теоретических и организационных проблем
правового обеспечения деятельности органа государственной власти. Определено
основное направление развития теории и практики права, которое заключается 
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в разработке теоретических основ и реализации на практике подхода относитель-
но организации взаимозависимых систем деятельности по реализации норм права
и организации системы норм, которые определяют деятельность.

Ключевые слова: орган государственной власти, правовое обеспечение дея-
тельности, теория права, управление.

Kunev Yu. Legal providing activities of state: theoretical aspects
The article is devoted to defining the theoretical and organizational problems of

legal support of public authority. The main directions of development of the theory and
practice of law, which is to develop a theoretical basis and realization in practice appro-
ach for the organization interdependent systems for the implementation of the law and
the organization of the system of rules that determine the activity.

Key words: public authority, legal providing activities, theory of law, governance.


