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ВСТУП
"Некодифіковане і розсіяне в численних законодавчих
актах адміністративне право потребує більш, ніж будь-яка
інша галузь права, систематизації і теоретичного
висвітлення "
В.Л. Кобалевський, 1924 р.

Ефективне правове супроводження адміністративної реформи передбачає подальшу
систематизацію адміністративного законодавства, насамперед шляхом його кодифікації. Вона
завжди пов’язана з глибокою і всебічною переробкою чинного законодавства та внесенням до
нього суттєвих змін. Кодифікація забезпечує внутрішню погодженість, цілісність, системність і
повноту правового регулювання відповідних відносин. Кодифікація є найбільш ефективною
формою систематизації законодавства. Правовою метою кодифікації є впорядкування нормативної
основи права, забезпечення найбільш ефективного процесу реалізації права, поліпшення
структури кодифікаційних актів, удосконалення їх логіки, мови, стилю. Зазвичай кодифікація (на
відміну від інкорпорації) ґрунтується на системі права, хоча повністю може з нею і не збігатися.
Якщо система права в цілому має об’єктивний характер, не залежить від волі законодавця і
визначається предметом правового регулювання, то кодифікація законодавства іноді може
порушувати цю об’єктивність і проводитися на підставі суб’єктивно вибраного законодавцем
класифікаційного критерію. Іншими словами, якщо система права виключає диференціацію, за
якої правові норми однієї галузі (інституту) права опинилися в іншій, то кодифікація передбачає
групування в єдиний комплекс правових норм різних галузей (інститутів) права. У зв’язку з цим
кодифікація законодавства не може у всіх випадках збігатися з системою права. Але можна із
впевненістю сказати, що система права слугує основою для кодифікації, логічної обробки і
розміщення законодавчого матеріалу у визначеному порядку.
На відміну від норм деяких галузей права, об’єднати всі норми адміністративного права в
одному чи навіть у декількох комплексних (кодифікованих) актах неможливо з об’єктивних
причин. Адміністративне право регулює широке коло суспільних відносин. Його норми містяться в
численних актах різної юридичної сили. Крім того, нормотворчість в управлінській сфері
характеризується високим рівнем динамічності, частим виникненням нових норм, що ускладнює
зміст і структуру правового матеріалу й обмежує можливість його кодифікації.
Слід пам’ятати і те, що та або інша галузь права не повинна мати «власні» кодекси.
Наприклад, процедурне право охоплює всю діяльність державних органів, господарську та інші
види діяльності. Той або інший кодекс може „охоплювати” декілька галузей права. Так,
ліцензійне право регулює питання про видачу ліцензій для видобутку корисних копалин, продаж
медикаментів тощо, а дозвільне право – про використання зброї, керування транспортними
засобами, допуск до певних видів діяльності. Між собою вони тісно пов’язані.
Оскільки провести кодифікацію норм адміністративного законодавства одночасно і в одному
акті об’єктивно неможливо, доцільно здійснити поетапну кодифікацію за окремими сферами та
інститутами адміністративно-правового регулювання.
Так вже з’явився ряд кодексів: Митний кодекс, Податковий кодекс та інші. Розпочато
розробку Медичного кодексу, Виборчого кодексу та інших. Що цілком відповідає багатовіковій
правовій традиції і сучасній світовій практиці1. А це говорить про глобальні процеси
систематизації (інкорпорації та кодифікації), що відбуваються в нашій країні. Значних змін
зазнало і саме адміністративне право, як на теренах України так і всього пострадянського
простору і навіть в провідних країнах світу.
Це необхідно зробити для формування сучасного законодавства, яке регулюватиме публічноправові відносини відповідно до сучасних світових стандартів та конституційних положень. Крім
цього, норми й ряд різних підзаконних актів під час кодифікації знайдуть своє місце в
законодавстві, що спростить їх застосування.
У сукупності завдяки визначеному підходу до публічного права ми досягнемо таких цілей:
гуманізації правової системи, відповідності законодавства положенням конституції України. Отже,
законодавство відповідатиме сутності громадянського права. Простота й зрозумілість законів для
громадян буде свідчитиме про демократизацію суспільства.
д.ю.н., професор С.В. Пєтков

1

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. – М. : Статут, 2007. – 476 с.
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