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У статті здійснено аналіз окремих аспектів історії розвитку адміністративного права, 
його сучасного стану. Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки і 
поліцейського права. Розглянуті основні тенденції розвитку зазначеної галузі знань в умовах 
сьогодення. 
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В статье проведен анализ отдельных аспектов истории развития административного 
права, его современного состояния. Свое развитие административное право начинает с 
камеральной науки и полицейского права. Рассмотрены основные тенденции развития 
данной отрасли знаний в современных условиях. 
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Some aspects of the history of administrative law and the analysis of its current state are 
revised. The development of administrative law begins with the police cameral science and law. 
The basic trend’s development of that branch of knowledge in today’s conditions is examined. 
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Постановка проблеми. Історія 
становлення адміністративного 
права має досить давню історію, 
перші адміністративні норми 
з’явилися у правових системах 
античних держав Заходу, 
Середнього та Далекого Сходу. Як 
самостійна галузь права 
адміністративне право бере свій 
початок ще у XVIII ст. На сьогодні 
адміністративне право є однією з 
провідних та базових галузей 
вітчизняного права, тому вивчення 

накопиченого досвіду і розуміння 
всієї історії його формування та 
розвитку дає можливість знайти 
оптимальні шляхи вдосконалення 
системи правових норм, необхідних 
для ефективної регуляції суспільних 
відносин у сфері публічного 
управління. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Найбільш вагомий 
вклад у розкриття історико-правових 
аспектів теорії вітчизняного 
адміністративного права внесли 
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А. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 
О. М. Бандурка, А. І. Берлач, 
Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, 
В. М. Гаращук, Є.Д. Додін, 
Р. А. Калюжний, Л. В. Коваль, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 
Т. М. Кравцова, Є. Б. Кубко, 
О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янець, 
Н. П. Матюхіна, Н. Р. Нижник, 
А. О. Селіванов, В. І. Олефір, 
В. М. Плішкін, Г. О. Пономаренко, 
Ю. І. Римаренко, О. П. Рябченко, 
М. М. Тищенко, О. І. Харитонова, 
В. К. Шкарупа та ін.  

Варто підкреслити, що 
більшість вчених, які торкаються у 
своїх працях історичних аспектів 
адміністративно-правової теорії, 
практично уникають відповіді на 
запитання, коли ж з’явилося 
адміністративне право як галузь 
права у її сьогоднішньому розумінні 
і коли воно відмежувалося від 
поліцейського права? 

Мета статті полягає у 
проведенні аналізу передумов 
виникнення адміністративного 
права, окремих аспектів історії його 
розвитку та формуванні нових ідей 
щодо можливих перспектив його 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу. 
Переважна більшість науковців, 
предметом дослідження яких були 
проблеми поліцейського права, 
серед яких В. Авер’янов, 
О. Андрійко, Ю. Битяк, 
Г. Бондаренко, А. Власов, Є. Додін, 
Є. Ісерзон, Л. Коваль, 
А. Клюшниченко, О. Луньов, 
А. Самойленко, С. Студенікін, 
Н. Саліщева, О. Якуба, констатують, 
що адміністративне право є 

нащадком поліцейського права, яке, 
в свою чергу, виникло на основі 
камеральних наук або 
камералістики. Подібний підхід до 
з’ясування історичного шляху 
адміністративного права є, на думку 
І.С. Гриценка, є не зовсім 
досконалим, оскільки без чіткого 
відмежування адміністративного 
права від поліцейського, а 
поліцейського – від камералістики 
відбувається, фактично, поєднання 
принципово різних галузей науки, 
державно-правових теорій, кожна з 
яких відповідає конкретній епосі 
життя суспільства і держави [1, с. 
11].  

Аналізуючи передумови 
розвитку адміністративного права, 
слід зазначити, що на його 
формування суттєво вплинула 
поліцейська діяльність. Адже 
дослідження етимології терміну 
«поліція» доводить його походження 
від грецького «polis», що в перекладі 
означає «місто-держава». Тому у 
широкому розумінні поліцейську 
діяльність необхідно розглядати як 
управління всіма 
загальнодержавними справами, 
тобто як діяльність поліцейської 
держави. Існування цієї держави 
припадає на період середини XVII 
ст. – початок XIX ст. Характерними 
ознаками поліцейської держави є 
урядова опіка, втручання органів 
управління в усі сфери 
життєдіяльності суспільства, 
функціонування поліцейського 
права для вирішення тогочасних 
завдань держави [2, с. 117-119]. 

Вперше поняття та предмет 
поліцейського права визначив 
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французький вчений Ніколас 
Деламар у своєму «Трактаті про 
поліцію» (1722 р.) [3] , де він 
визначає зміст поліцейської 
діяльності і сфери її втручання в 
життя суспільства, як: звичаї, 
релігію, харчування, службовий 
персонал, охорону здоров’я, 
шляхобудування, громадський 
порядок, науку та мистецтво, 
торгівлю. Обов’язковою для 
держави визнавалась діяльність 
щодо створення благочинства і 
благоустрою.  

Значний вплив на розвиток 
поліцейського права справили 
наукові праці німецьких вчених 
Йоганна-Генріха-Готліба Юсті 
(“Основи поліцейської науки”, 
1756 р.), I. фон Зоненфельcа 
(“Основні засади поліції, комерції та 
фінансів”, 1765 р.), Г. фон Берга 
(семитомний “Довідник німецького 
поліцейського права”, 1799–
1806 рр.), Р. фон Моль (“Наука про 
поліцію, заснована на принципах 
правової держави”, 1832–1834 рр.) і 
Пюттера [4-6].  

Й. Юсті першим обґрунтував 
концепцію «вчення про поліцію». 
Термін «поліція» він визначає як 
сукупність заходів внутрішньої 
політики, що має на меті 
забезпечення суспільного добробуту 
[4]. Й. Юсті вважав, що поліція та 
юстиція – це дві частини одного 
цілого, а їх функціонування повинно 
бути прерогативою одних і тих же 
органів, проте суспільна практика в 
той період не давала можливості 
розмежувати поліцію та юстицію. 
Він також наполягав та тому, що 
поліцейські закони повинні 

узгоджуватися з фінансовими [5]. В 
свою чергу, І. фон Зонненфельс 
зробив значний внесок у 
покращення роботи поліції, 
пенітенціарних служб і фінансових 
сфер [6].  

Отже, започаткована у Франції 
Деламаром, а в Німеччині – Й. Юсті, 
наука про поліцію була теорією 
політики законодавства та 
управління. Наприкінці XVIII ст. – 
на початку XIX ст. поліцейська 
наука продовжувала розвиватися, що 
підтверджується працями вчених, 
які розробляли питання поліцейської 
держави. Тим самим було остаточно 
сформовано науку поліцейського 
права як самостійну галузь права, 
під якою розумілася «поліцейська 
діяльність держави, що 
направляється урядом і полягає в 
нагляді за підприємствами, 
приватними особами, союзами й 
об’єднаннями та має за мету 
забезпечити умови безпеки і 
впорядкування та прийняття зі свого 
боку засобів щодо забезпечення цих 
умов при недостатності для цього 
приватної ініціативи [7, с. 2].   

На загальну думку вчених-
політеїстів XVIII-XIX ст. 
поліцейською визнавалася 
діяльність з охорони публічного та 
громадського порядку, особистих та 
майнових благ. Поліцейська влада 
виявлялася у нагляді, 
профілактичних заходах і здійснення 
поліцейської юрисдикції. Принципи 
правової держави впливають і на 
поліцейське право, внаслідок чого 
з’являються спроби теоретичного 
обґрунтування необхідності 
обмеження поліцейської діяльності.  
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Одна з таких спроб належить Г. 
фон Бергу, який на початку XIX ст. 
перевів старе вчення про поліцію на 
принципи політико-правових 
категорій, вироблені Пюттером і 
виклав це в свою семитомну працю 
«Довідник німецького поліцейського 
права» (1799-1806), в якому поняття 
поліції звів до рівня забезпечення 
безпеки  [8].  

Новий зміст поняття «поліція» 
було зумовлено проникненням у 
сферу управління нових знань і 
випливало з державно-правових 
уявлень просвітницької філософії. 
Звідси, наприкінці вже XVIII ст. 
поліцейська наука стала 
змінюватися під впливом 
гуманістичних ідей, що призвело до 
поступового переходу до 
«ліберального мислення», 
характерного для правової держави. 

Після розпаду Римської імперії 
народжуваний ранній 
конституціоналізм створив для 
німецької нації важливі передумови 
до обґрунтування і виділення 
самостійної адміністративно-
правової науки в тому вигляді, в 
якому вона знайшла своє сучасне 
розуміння.  

Отже, непересічне значення в 
історії розвитку правознавства тієї 
епохи і його методів мали такі 
країни, як Франція, Німеччина і 
Італія. Що стосується Італії, то в 
першій половині XIX ст. значення 
правознавства тут знизилося, а в 
Німеччині навпаки – підвищилося, 
причому настільки, що ця країна 
стала лідирувати в розробці 
догматики права взагалі та 
адміністративного права зокрема. 

Німецьке правознавство стало в ту 
епоху зразком для інших країн 
Європи, виключаючи Англію і 
Францію. 

Однак після 
встановлення конституційних форм 
правління майже у всіх країнах 
Європи і виділення виконавчої гілки 
влади, відносини у сфері державного 
управління стають більш складними 
і поліцейське право вже не здатне їх 
охопити – це й служить причиною 
появи нового поняття «право 
управління», авторство на яке 
належить Лоренцу Штейну. Л. 
Штейн, а за ним і Роберт фон Моль, 
активно розробляючи питання 
управлінського права, приходять до 
висновку про необхідність виділення 
з нього права адміністративного, як 
самостійної частини дисципліни 
публічного права [9]. Поступово 
вчені юристи дедалі більше 
починають вживати назву 
«адміністративне право» паралельно 
з «поліцейським», підтримуючи його 
розвиток як поліметричної науки.  

Неможна не згадати, що на 
початку XIX ст. у Німеччині було 
утворено так звану історичну школу, 
яку очолював Ф. фон Савіньї (1779–
1861 рр.), що прийшов шляхом 
аналізу фактичного історичного 
процесу розвитку права до 
класичного римським правом III ст., 
тобто до констатації історичної 
взаємозв’язку німецького права 
XVIII ст. із римським правом. Вчені 
прагнули показати, що вихідне 
німецьке право стоїть на такому ж 
високому рівні, що і римське. 
Історична школа розглядала чинне 
право як результат досвіду минулих 
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часів, була можливість, 
використовуючи історичні методи, 
отримувати нові знання і більш 
глибоко розуміти правові положення 
минулих епох. Однак ці методи 
виявилися малопридатними для 
вирішення проблем, що виникли в 
більш пізній час у промисловому 
суспільстві XIX ст. [10]. 

У Російській імперії наука 
поліцейського права почала 
формуватися на початку XIX ст. 
Становлення і розвиток поліцеістики 
грунтується на німецькому 
науковому досвіді в цій області. Так, 
відомі російські поліцеісти другої 
половини XIX ст. М.X. Бунге, М.М. 
Шпилевський, І.Є. Андріївський, 
В.В. Іванівський, І.Т. Тарасов та інші 
були прихильниками концепції Р. 
фон Моля, викладеної в його 
фундаментальній праці «Наука про 
поліцію».  

Поштовхом для виникнення 
адміністративного права, в його 
нинішньому розумінні, стало 
прийняття в 1789 році Декларації 
прав людини і громадянина. 
Особливістю даного періоду було 
заснування нового законодавства, 
зміна підходів щодо його 
застосування. Важливим було те, що 
почався процес обмеження 
безмежних прав адміністрації через 
надання права громадянам 
звернення до суду у разі виникнення 
претензій до державних установ і їх 
посадових осіб.  

Адміністративне право ставало 
складовою у розбудові концепції 
правової держави і поступово 
набувало якостей інструменту 

обмеження вільного розсуду 
адміністративних установ. 

Перший етап розвитку 
вітчизняного адміністративного 
права як самостійної галузі та 
юридичної науки, на думку 
Курінного Є.В.,  розпочався 
наприкінці ХІХ століття. Різні 
підходи вітчизняних правників 
призвели до появи на початку ХХ ст. 
двох вітчизняних шкіл, 
представники яких мали відмінні 
погляди на місце і роль 
поліцейського права у структурі 
правової галузі. Одні вчені 
(І. Т. Тарасов, В. М. Гессен, 
В. В. Іванівський) відстоювали 
позицію, за якою поліцейська 
діяльність в силу своєї специфіки не 
може охоплюватися поняттям 
«державне управління», і тому 
поліцію слід визнати самостійною 
частиною адміністрації, а 
поліцейське право – частиною 
адміністративного. Представники 
іншої школи (В. Д. Дережинський, 
А. І. Єлістратов, І. К. Сухоплюєв) 
розглядали поліцейське право тільки 
в історичному аспекті, як «вчення 
про управління, що замінило собою 
систему поліцейського права» [11, с. 
10-11]. 

Формування адміністративного 
права України радянської доби 
починається із заснування 5 травня 
1918 року у м. Києві Державної 
Академії Наук, в структурі якої 
створено відділ соціальних наук, в 
якому діяли дев’ять кафедр, зокрема 
кафедри державного, міжнародного 
та адміністративного права. Важливе 
значення для розвитку українського 
адміністративного права мало 
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прийняття у 1927 році 
Адміністративного кодексу УРСР, 
який вступив в дію з 1 лютого 1928 
року. Не зважаючи на 
кодифікований характер, даний 
нормативно-правовий акт не 
охоплював усе адміністративне 
законодавство та мав лише відомчий 
характер [12, с. 109-112].  

Подальший розвиток 
адміністративного права в Україні, 
на думку І. Бородіна та 
Л. Шапаренко, не був 
продуктивним, оскільки причиною 
стала відома доктрина про 
поступове відмирання державних 
інститутів за відсутності потреби у 
конституційному регулюванні 
правовідносин в умовах побудови 
комуністичного суспільства. Як 
наслідок, були розпочаті репресії до 
вчених-адміністративістів, які 
відбувалися протягом 1932-1941 рр. 
В цей час в адміністративному праві 
відслідковувалися лише окремі 
проблеми адміністративно-
правового характеру, вся робота 
зводилася лише до вивчення 
особливостей організації діяльності 
місцевих органів влади. 

Більш плідним у становленні 
адміністративного права України 
можна назвати період з 1965 по 80-ті 
роки ХХ століття. В цей час були 
прийняті закони та цілий ряд 
підзаконних нормативних актів, 
пов’язаних із державним 
будівництвом і сферою управління. 
Провідна роль в цьому аспекті 
належала Інституту держави і права 
Академії наук України [13, с. 124].   

За часи проведення 
адміністративної реформи, науковці 

по-різному аналізують сам процес 
реформування адміністративного 
права України. 

На початкових етапах реформи 
окремі автори зауважували, що не 
варто поспішати із підтягуванням 
адміністративного права до 
європейських стандартів, 
зумовлених ринковими відносинами 
[14]. Деякі інші, навпаки, 
наполягають на оновлення 
відповідного законодавства та, 
головне, на  застосуванні його на 
практиці. І ці погляди щодо 
концептуальних позицій переважно 
є одностайними [15]. 

Реалізація задекларованої 
адміністративної реформи в Україні, 
в свою чергу, передбачає також 
перегляд ролі і значення 
адміністративного права України. 
Повинна змінитись ідеологія 
виконавчої влади від владарювання 
держави над її громадянами до 
служіння інтересам суспільства, а 
значить втілювати новий режим 
правового регулювання у відносинах 
між державою, її органами та 
інституціями, посадовими особами і 
громадянами, зокрема впровадження 
режимів надання управлінських 
послуг. За таких обставин перед 
адміністративною наукою на 
доктринальному рівні 
першочерговим постає завдання 
переосмислення нових підходів до 
розуміння предмету 
адміністративного права як відносин 
у сфері публічного управління. 

На теперішній час 
загальновідомо, що адміністративне 
право – це галузь публічного права, 
система правових норм, які 
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регулюють суспільні відносини, що 
виникають в сфері публічної влади, 
забезпечення прав і свобод громадян 
з метою ефективного 
функціонування громадянського 
суспільства та держави. Саме для 
цієї галузі права характерними є 
постійні та стрімкі зміни, пов’язані, 
насамперед, із залежністю від 
політичних, суспільних та 
соціальних змін і, як наслідок, з 
доволі значною плинністю 
нормативно-правових актів, 
більшість з яких є підзаконного 
характеру. Зокрема, В.Б. Авер’янов 
зазначав, що адміністративне право, 
котре нині в Україні перебуває на 
етапі серйозного реформування, є 
провідною галуззю публічного 
права, в якій притаманний 
останньому публічно-правовий 
(імперативний) метод органічно 
поєднується з використанням 
суттєвих ознак і елементів 
диспозитивного 
(приватноправового) методу 
регулювання суспільних відносин 
[16, с. 45]. Крім того, В.Б. Авер’янов 
вважає, що вітчизняне 
адміністративне право має бути 
орієнтоване на забезпечення прав та 
інтересів людини, їх ефективний 
захист, а не задоволення потреб 
держави, державного управління 
(фактично – державного апарату) 
[17]. 

Висновки. Адміністративне 
право виникло ще за давніх часів, є 
похідним з французького та 
німецького адміністративного права, 
є  продуктом європейського 
континентального правового 
розвитку і продовжує свій стрімкий 

розвиток. У недалекому минулому 
адміністративному праву був 
притаманний здебільшого лише 
імперативний метод правового 
регулювання адміністративних 
відносин. Проте в демократичній 
державі не можна керуватися 
виключно даним методом, в 
сучасних умовах в державі досить 
органічно поєднується як 
імперативний, так і диспозитивний 
метод правового регулювання 
адміністративних відносин. Можна 
стверджувати, що 
адміністративному праву 
притаманний метод зі змішаною 
природою. 

Адміністративне право є правом 
публічним, яке регулює 
взаємовідносини держави та 
громадянина в сфері реалізації 
публічної влади. Для його 
виникнення як самостійної галузі 
права було необхідно пройти досить 
довгий шлях свого становлення, 
переживаючи епохи промислових 
революцій, до становлення вільної, 
незалежної та демократичної 
держави. 

В умовах проведення 
адміністративної реформи важливим 
є розуміння того, що 
адміністративне право України 
повинне стати основою ефективної 
організації та діяльності органів 
публічної влади з метою 
забезпечення належного рівня 
захисту публічних інтересів, а його 
розвиток повинен відбуватися з 
врахуванням принципу паритетності 
інтересів особи і держави у 
відповідності до демократичних 
принципів, закріплених 
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Конституцією України та нормами міжнародного права. 
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