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Актуальність обраної теми зумовлюється існуванням теоретичної і 
практичноїнеобхідності в поясненні сутності механізму адміністративно-
правового регулювання відносин. Дослідники, які займаються проблемами 
адміністративно-правового регулювання, намагаються використати цей 
«механізм» як основу для пояснення чи розв’язання проблем у сфері 
адміністративно-правових відносин. 

Правове регулювання полягає в цілеспрямованому правовому впливі на певні 
сфери суспільних відносин. Змістом є спеціальна юридична діяльність наділених 
державно-владними повноваженнями суб'єктів з упорядкування (організації) 
суспільних відносин, шляхом встановлення правових норм і прийняття в 
необхідних випадках регламентуючих рішень відповідно до цих норм по 
юридично значущих питань, які виникають в рамках таких відносин (загальне 
правове регулювання і індивідуально-правове регулювання). 

Адміністративно-правові відносини як дуже велика частина (сегмент) 
загального правового поля є об'єктом і вельми об'ємної, складною і 
неоднорідною областю адміністративно-правового регулювання суспільних 
відносин.  

Виділять чотири галузі адміністративно-правових відносин:  
1) організаційні управлінські відносини в сфері реалізації виконавчої влади 

(державного управління);  
2) внутрішньо-організаційні відносини в усіх ланках системи публічного 

управління і сферах державної діяльності;  
3) загальнодержавні контрольно-організаційні відносини;  
4) адміністративні організаційно-охоронні відносини, які є предметом 

адміністративно-правового регулювання [4]. 
Адміністративно-правове регулювання - це цілеспрямований вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення на основі 
адміністративно-правових засобів, прав свобод і публічних законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб, нормального функціонування громадянського 
суспільства і держави[2]. 
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Призначення і прояв адміністративно-правового регулювання полягає в 
послідовно здійснюваних діях, в спонуканні суб'єктів права діяти самостійно і 
здійснювати свої права і виконувати обов'язки в рамках встановлених режимів і 
процедур, а також в забезпеченні стабільності в їх функціонуванні. 

Ю. А. Тихомиров звертає увагу на те, що адміністративно-правове 
регулювання проявляється в різних формах його здійснення. У цьому його 
безперечна рухливість і динамічний реагування на зміни в об'єктах управління.  

До них відносяться:  
− форми державної підтримки;  
− імперативні кількісні і якісні нормативи;  
− способи легалізації (ліцензування, реєстрація фізичних та юридичних осіб 

і т. п.);  
− адміністративні режими, пов'язані із забезпеченням державних станів;  
− адміністративно-функціональні режими; 
− введення державної монополії.  
В рамках адміністративно-правового регулювання використовуються різні 

засоби і способи, до числа яких Ю. А. Тихомиров відносить:  
а) нормативне регулювання засад діяльності (її видів, змісту і т. д.);  
б) офіційне визнання, посвідчення статусу суб'єктів права підприємництва та 

здійснюваних ними видів діяльності (реєстрація, ліцензування та т. д.);  
в) визначення порядку ведення господарської та іншої діяльності;  
г) встановлення нормативних вимог до змісту та якості видів діяльності;  
д) організація підтримки об'єктів управління - галузей, підприємств і т. п.;  
е) введення заборон і санкцій за відступу від нормативів [7]. 
Механізм адміністративно-правового регулювання, будучи частиною 

системи механізму правового регулювання в цілому, містить, по суті, той же 
набір правових засобів (норми, правовідносини, акти застосування права), за 
допомогою яких здійснюється впорядкує вплив на суспільні явища. 

Разом з тим механізму адміністративно-правового регулювання властиві свої 
специфічні особливості, які дозволяють виділити його в самостійний блок. Дані 
особливості можна розглядати: 

1. В вертикальному розрізі, де складові його правові засоби розташовані у 
відповідному їх призначенням, ієрархічному порядку - адміністративно-правові 
норми, адміністративно-правові відносини, адміністративно-правові акти; 

2. В горизонтальному зрізі. У цьому випадку механізм правового 
регулювання постає у вигляді єдиного системи, що складається з окремих, 
самостійних і практично рівноправних блоків, які є галузевими механізмами 
правового регулювання. При цьому кожен галузевий блок незважаючи на 
специфічну юридичну своєрідність, відносну автономність (структурну і 
функціональну) є складовою частиною загального механізму правового, що 
відображає його особливості через предмет, метод і систему. 

Розглядаючи механізм адміністративно-правового регулювання необхідно 
враховувати його специфіку, масштаб і глибину впливу на сформовані на даний 
період розвитку суспільства і держави суспільні відносини.  
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Правильне розуміння механізму правового регулювання в тій чи іншій галузі 
права неможливо без розгляду його структурних елементів. 

Так, в теорії права С. С. Алексєєв до елементів механізму правового 
регулювання відносить: 

− юридичні норми;  
− правовідносини;  
− акти реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; 
− індивідуальні приписи, акти застосування права як факультативний 

елемент [1]. 
А. В. Малько виділяє такі основні стадії і елементи процесу правового 

регулювання:  
1) норма права;  
2) юридичний факт або фактичний склад з таким вирішальним показником, 

як організаційно-виконавчий правозастосовний акт;  
3) правовідносини;  
4) акти реалізації прав і обов'язків;  
5) охоронний правозастосовний акт (факультативний елемент) [6]. 
Суттєвим моментом, що робить негативний вплив на весь механізм 

адміністративно регулювання, є наявність правозастосовних помилок, під якими 
ро-зуміється видання актів застосування норм права, зміст яких не відповідає 
нормативним права або принципам правозастосування. 

У свою чергу, Є. Г. Антонова виділяє три основних ланки (елемента) 
механізму правового регулювання:  

− юридичні норми (нормативна основа);  
− суб'єктивні права і обов'язки (правовідносини);  
− акти реалізації прав і обов'язків.  
Є. Г. Антонова говорить про те, що в правовому регулюванні можлива стадія 

застосування норм права, що носить факультативний (необов'язковий) характер, 
а також всі інші правові явища - нормативні акти тлумачення, юридична техніка, 
правова відповідальність і інші, які примикають до тих чи інших основних ланок 
(елементів) механізму [3]. 

 Виділення зі стадії процесу правового впливу його головних, вузлових 
елементів, орієнтуючись на які можна пояснити місце і функції всіх інших 
факультативних елементів механізму. 

Ключовими елементами механізму адміністративно-правового регулювання 
будуть наступні елементи: норми адміністративного права; адміністративні 
правовідносини; принципи адміністративного права; реалізація адміністративно-
правових норм; тлумачення адміністративно-правових норм; застосування 
адміністративно-правових норм[5]. 

Кожен з елементів виконує в процесі адміністративно-правового 
регулювання свої, специфічні функції. 

Конструктивні елементи механізму адміністративно-правового регулювання 
одночасно виступають в якості юридичних засобів адміністративно-правового 
впливу на суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління. 
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Необхідно погодитися з тим, що правові засоби, як складові частини механізму 
адміністративно-правового регулювання, включаються в процес регулювання в 
певній послідовності. 

Науковці відзначають концептуальну важливість факультативних елементів 
механізму правового регулювання, а саме - взаємозалежність стану правової 
свідомості та правової культури, а також їх вплив на сучасне українське право-
розуміння. 

Деякі автори надто розширено тлумачать зміст механізму правового 
регулювання: відносять до нього всі ті правові явища, єдність і взаємодія яких 
роблять його цілісної, щодо замкнутої керуючою системою, т. е. по суті 
ототожнюючи його з усією правової надбудовою;включають правопорядок і 
законність; включають правосвідомість і правову культуру; включають 
діяльність державних органів і посадових осіб, громадських організацій, 
спрямовану на втілення в життя правових норм та індивідуальних актів. 

Дані проблеми притаманні і механізму адміністративно-правового 
регулювання. Тому при вирішенні проблеми змісту механізму правового 
регулювання, при визначенні його складових частин необхідно керуватися не 
співвідношеннями окремих правових явищ, не питанням про первинність одного 
правового явища і вторинності іншого (навіть якщо це останнє породжене 
першим правовим явищем і є певною мірою його результатом), а питанням про 
те, чи справляють регулюючий вплив на суспільні відносини або ті чи інші 
правові явища. Питання зв'язку і співвідношення елементів механізму правового 
регулювання - це питання його структури. 

В якості критерію виділення основних елементів механізму правового 
регулювання треба використовувати стадії правового регулювання. 

До їх числа відносяться: стадія формування і дії юридичних норм; стадія 
виникнення прав та обов'язків (правовідносин); стадія реалізації прав і 
обов'язків; стадія застосування права. 

Таким чином, механізм адміністративно-правового регулювання являє собою 
взяту в єдності сукупність адміністративно-правових засобів і способів 
(методів), які найбільш нормативно-організовані в послідовному впливі на 
суспільні відносини відповідно до цілей, завдань та функцій управління. 

Структуру даного механізму правового регулювання складають норми 
адміністративного права і інших галузей права, правовідносини і акти 
застосування норм права, обумовлені здійсненням управлінської діяльності. 

У той же час слід зазначити, що даний механізм має свою специфіку, яка 
обумовлена джерелами правового регулювання; особливим нормотворчим і 
правозастосовним статусом суб'єкта управління; особливостями області 
виникнення суспільних відносин; виникнення, розвиток і припинення 
суспільних відносин здійснюється з дотриманням встановлених пануючим 
суб'єктом вимог і умов, вирішуваних завдань і функцій у відповідній сфері 
управління. 
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