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ЗВ’ЯЗОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА З ІНШИМИ 
ГАЛУЗЯМИ ПРАВА  

Адміністративне право – це галузь права, що регулює з метою 
реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського 
характеру, які виникають у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів 
виконавчої влади , внутрішньо організаційній діяльності інших державних 
органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями зовнішніх 
юридично-владних повноважень.  

Адміністративне право є однією з фундаментальних галузей права, яке 
тісно переплітається з іншими галузями права, і завдяки цим зв’язкам 
забезпечується цілісність правової системи в цілому [1].  

Актуальність даної теми в зв’язку адміністративного права з іншими 
галузями права, адже цей зв’язок відіграє важливу роль для уточнення його 
соціальної природи, визначення місця в правовій системі, а також 
особливостей змісту.  

Метою даної теми є встановлення зв’язку адміністративного права з 
іншими галузями права. Методом співвідношення з’ясувати з якою саме 
галуззю цей зв’язок найбільш тісний. 

Вивчивши «Теорію держави і права» ми дізнались що вся правова 
система поділяється на галузі, які мають певну класифікацію за трьома 
головними групами: 

- профілюючі - конституційне, адміністративне, цивільне, 
кримінальне право та їх процесуальні аналоги; 

- спеціальні - земельне, фінансове, трудове, сімейне право; 
- комплексні -господарське, сільськогосподарське, 

природоохоронне, житлове, морське тощо[2].  
 Враховуючи те, що норми адміністративного права розвиваються і 

деталізують опираючись на положення Конституції України та інших джерел 
конституційного права щодо функціонування виконавських і розпорядливих 
органів ми можемо впевнено говорити про те що, найбільш чіткий зв’язок 
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прослідковується між адміністративним правом і конституційним правом, 
яке складає основу всіх галузей права, включаючи і адміністративне.  

Щоб зрозуміти як саме співвідносяться ці дві галузі права потрібно 
визначити що ж є предметом конституційного права:  

- суспільні відносини, які складаються у зв'язку із здійсненням 
влади, діяльністю органів державної влади, проведенням виборів в 
представницькі органи державної влади; 

- реалізацією конституційного статусу громадян і ін. 
Конституційні положення закріплюють місце органів виконавчої влади в 
системі державного механізму;  

- найважливіші принципи їх формування і діяльності.  
Таким чином, розпорядження норм конституційного права служать 

початковою основою для норм адміністративного права, які регулюють 
різноманітну і повсякденну виконавчо-розпорядчу діяльність органів 
державного управління[3]. 

Тісний зв'язок існує між адміністративним і кримінальним правом. 
Кримінальне право як галузь лише охоронної спрямованості воно створює 
специфічний режим охорони відносин у сфері державного управління через 
встановлення кримінальної відповідальності за посягання на чинний порядок 
управління. 

Певний зв'язок існує між адміністративним правом і трудовим правом у 
сфері регулювання службових відносин. Норми трудового права визначають 
статус державних службовців як учасників трудового процесу. Що 
стосується норм адміністративного права, то вони регулюють державно-
службові відносини, а саме: умови надходження на державну службу, 
порядок її проходження, повноваження посадових осіб в організації 
трудового процесу і інші. 

Адміністративне право також, достатньо тісно пов'язано з цивільним 
правом, перш за все тому, що ці галузі регулюють відносини майнового 
характеру. Проте норми цивільного права стосуються майнових відносин, в 
яких сторони є рівноправними, а норми адміністративного права — 
майнових відносин, які базуються на адміністративному підпорядкуванні 
однієї сторони інший.  

 Що ж стосується кримінально-процесуального права, то за 
допомогою норм адміністративного права (зокрема інституту 
адміністративної відповідальності) забезпечується нормальне здійснення 
проваджень у випадках вчинення правопорушень окремими суб'єктами 
кримінального процесу. Зокрема, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за вияв 
неповаги до суду, злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача 
від явки до органів попереднього слідства або дізнання тощо. В цілому ж, 
зважаючи на те, що основу предмета адміністративного права утворюють 
відносини, що складаються у зв'язку з організацією виконання законів 
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органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, практично 
не може існувати галузі права, яка б не була так чи інакше пов'язана з 
адміністративним правом. В цьому виявляється непересічне значення 
адміністративно-правової галузі у правовій системі будь-якої сучасної 
держави[4]. 

 Ще однією галуззю права з якою тісно взаємодіє адміністративне 
право є фінансове правом. Власне фінансове право своїм народженням 
зобов'язане державному, адміністративному і частково - цивільному праву. 
Фінансове право регулює відносини в сфері фінансової діяльності держави, 
насамперед у діяльності щодо акумулювання і розподілу коштів, що 
становлять національний дохід держави. Для регулювання виникаючих тут 
відносин використовується адміністративно-правовий метод. Однак 
фінансове право визнане самостійною галуззю, тому що регулювання 
мобілізації, розподіли і використання коштів у державних інтересах має 
велике значення і відрізняється специфічними особливостями.  

Отже, коли ми говоримо про розподіл фінансів - це фінансове право; 
коли про організацію роботи фінансових органів - це адміністративне право. 
Межі норм кримінального й адміністративного права визначаються 
характером і спрямованістю відповідних заборон. 

Взаємодіє адміністративне право і з такими галузями, як земельне, 
природоохоронне, сільськогосподарське, митне, підприємницьке право та 
іншими. Однак їх розмежування ускладнюється тим, що до предмета 
названих галузей включені відносини, що регулюється нормами 
адміністративного права і властивим йому методом[5]. 

  Отже, адміністративне право є однією з найбільших галузей 
права в Україні, адже ця галузь права регулює величезну кількість 
різноманітних суспільних відносин, діє майже у всіх сферах суспільного 
життя. Адміністративне право моє тісні зв’язки з таки галузями права як: 
конституційне право, цивільне, кримінальне, кримінально-процесуальне, 
трудове, фінансове, земельне, природоохоронне, сільськогосподарське, 
митне, підприємницьке право та іншими. Саме адміністративне право 
здійснює захист не лише суспільних відносин але й інших правовідносин 
(земельних, житлових, екологічних, фінансових, трудових та ін. ).  
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