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У статті проаналізовані визначення поняття правового регулювання, які сьогодні наявні у юри-
дичній науці. Розглянуті різні погляди щодо даного поняття. Зроблено узагальнююче теоретичне по-
рівняння, а також запропоновано визначення адміністративно-правового регулювання у сфері регу-
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Постановка проблеми. Євроінтегра-
ційні процеси, що відбуваються в Україні, 
спрямовані у тому числі й на удосконалення 
відносин у сфері господарської діяльності 
та, в свою чергу, беспосередньо у галузі ре-
гуляторної політики. Важливими є також і 
визначення основоположних понять, при-
кладом яких є «адміністративно-правове ру-
гулювання» у цій сфері. Визначення даного 
поняття, закладення необхідного наукового 
підгрунтя дає змогу для вдосконалення про-
цесу нормотворчості та правозастосування. 
Вироблення у майбутньому чіткої дефініції 
буде мати не тільки теоретичне, а й велике 
практичне значення. 

Актуальність дослідження полягає у не-
обхідності чіткого визначення поняття «ад-
міністративно-правове регулювання» сто-
совно саме регуляторної політики у зв’язку 
з важливістю цього напряму державного 
впливу на суспільні відносини. 

Метою статті є аналіз наявних науково 
обґрунтованих думок, їх синтез, критичне 
осмислення та визначення поняття «адмі-
ністративно-правове регулювання» у сфе-
рі ругуляторної політики. 

Стан наукової розробки проблеми. 
Проблема визначення адміністративно-пра-
вового регулювання у науці знайшла досить 
широке висвітлення, але варто зазначити, 
що здебільшого науковці формулюють його 
в контексті вузьких сфер правового регулю-
вання. На загальнотеоретичному рівні пи-
тання щодо сутності та визначення правово-
го регулювання розглядали у своїх роботах 
В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, М. В. Цвік, 
О. В. Петришин, І. М. Шмотіна, В. В. Га-
лунько, Є. Б. Ручкін, В. І. Олефір, В. І. Те-

ремецький, О. М. Мельник, Ю. М. Козлов 
та ін.

Проблема визначення адміністратив-
но-правового регулювання в окремих 
галузях регулювання суспільних видно-
син досліджувалась І. А. Городецькою, 
А. П. Гетьманом, В. В. Шеховцовим, 
Ю. А. Будником, Д. А. Мулявкою, О. Й. Раз-
водовським, В. А. Лазаренком, М. П. Мі-
няйлом, К. В. Барсуковим, В. А. Головко,  
Д. В. Мамчур та ін. 

Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ючи питання щодо визначення «адміністра-
тивно-правове регулювання», варто зазначи-
ти, що цей термін широко використовується 
у науці адміністративного права й застосову-
ється в різних його сферах. Однак варто за-
значити, що сам предмет такого регулюван-
ня звертає на себе більшу увагу, залишаючи 
проблему чіткого формулювання поняття 
на другому місці. 

Для того, щоб визначити згадане кон-
кретне поняття, треба дослідити його най-
більш загальне визначення. 

Наприклад, в академічному тлумачному 
словнику української мови дається таке тлу-
мачення слова «регулювати»: впорядковува-
ти що-небудь, керувати чимось, підкорювати 
його відповідним правилам, певній системі 
[1, c. 480].

Що ж до визначень цього терміна безпо-
середньо в змістовому полі юридичної науки, 
то знаходимо їх чимало. Зокрема, в тлумач-
ному словнику юридичних термінів правове 
регулювання визначається як форма регулю-
вання суспільних відносин, яка забеспечує 
відповідність поведінки їхніх участників ви-
могам і дозволам, що міститься у нормі права 
[2, c. 218].

© А. Матвійчук, 2018



122

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

11/2018

Вивчаючи питання визначення понят-
тня адміністративно-правового регулювання 
у сфері забезпечення регуляторної політики, 
потрібно користуватися насамперед тими 
надбаннями та запропонованими дефініці-
ями, які вже є у теоретико-правовій науці. 
По-перше, правове регулювання є складним 
і водночас одним із найважливіших понять 
у правовій дійсності. По-друге, адміністратив-
но-правове регулювання виступає як видове 
поняття стосовно правового регулювання. 

В.Д. Ткаченко та Є.Б. Ручкін зазначають, 
що правове регулювання може бути охарак-
теризоване як здійснюваний за допомогою 
юридичних засобів процес упорядкування 
суспільних відносин з метою забезпечен-
ня певної сукупності соціальних інтер-
есів, які вимагають правового гарантування  
[3, c. 207-208].

На думку О. М. Мельник, правове регу-
лювання – це здійснюваний усією системою 
юридичних засобів державно-владний вплив 
на суспільні відносини з метою їх упорядку-
вання, закріплення, охорони та розвитку [4]. 
Що ж стосується саме адмністративного пра-
ва, то В.Й. Развадський визначає адміністра-
тивно-правове регулювання як комбінацію 
способів правового регулювання, в якій пере-
важають забов’язання та заборони. Ця комбі-
нація формується через наділення учасників 
правовідносин суб’єктивними юридични-
ми правами й покладання на них обов’язків 
шляхом визначення та закріплення у право-
вих актах певних правил поведінки внаслі-
док правотворчої діяльності уповноважених 
на це органів (посадових осіб) [5, c. 169].

У свою чергу В. Ю. Петрова та А. А. Семе-
нов визначають цей вид правового регулю-
вання як виконавчно-розпорядчу діяльність 
державних організацій, наділених держав-
но-владними повноваженнями, спрямовану 
на стабілізацію суспільних відносин шляхом 
прийняття нормативно-правових актів та за-
безпечення їх виконання. 

Іншими словами, цільове призначення 
правового регулювання полягає у забезпе-
ченні конкретного юридичного результату, 
передбачуваного метеріальною нормою пра-
ва. Юридичний результат і є та регульована 
величина, яка шляхом застосування різнома-
нітних методів приводиться у співвідношен-
ня із «заданою» нормою права [6, с. 31].

Якщо торкатися змісту та основних рис 
адміністративно-правового регулювання, то 
В. В. Галунько виділяє такі його характер-
ні ознаки: має цілеспрямований характер, 
оскільки постає певним регулятором сус-
пільних відносин, впорядковуючи їх за до-
помогою права на рівні суспільства; має 
організаційний та упорядкований характер, 

тобто здійснюється за допомогою певних за-
собів; спрямоване на досягнення певних ці-
лей, а тому має регулятивний характер; має 
певний предмет і сферу правового впливу, 
які усвідомлюються людьми і суспільством 
та мають для них певне значення; забезпечу-
ється певними методами, які координують 
діяльність суб’єктів права або здійснюються 
за допомогою їхньої субординаційної під-
леглості у процесі виконання або викорис-
тання норм права; має визначені стадії, які 
передбачають правову регламентацію сус-
пільних відносин, виникнення суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків та їх реалізацію 
[7, c. 116-118].

Досліджуючи багатоманітні наявні у на-
уці визначення адміністративно-правового 
регулювання, І.М. Шопіна слушно ствер-
джує, що вони базуються на різних підходах 
до сутності правового регулювання як уза-
гальненої категорії, а ці підходи, у свою чер-
гу, обумовлені різними концепціями право-
розуміння. 

Тому виділення найбільш загальних за-
кономірностей кожного підходу дає змогу 
розглянути феномен правового регулювання 
в інструментальному, інституційному, нор-
мативно-юридичному, діяльнісному, теле-
ологічному, комунікативному, соціальному 
та інших аспектах, при цьому кожен із них 
може бути ефективно використаний для ви-
рішення конкретних завдань, які стоять пе-
ред певним дослідником [8, c. 19]. 

В. І. Темерецький визначає адміністра-
тивно-правове регулюваня як таке, що яв-
ляє собою цілеспрямований вплив правових 
норм, прийнятих державою, і постає в якості 
видповідних адміністративних засобів за-
безпечення прав та законих інтересів фізич-
них, юридичних осіб та держави у суспіль-
них відносинах з метою підпорядкування їх 
юридично встановленному правопорядку, 
а також охорони та розвитку в інтересах сус-
пільства і держави.

На нашу думку, зазначення того факту, 
що ці правові норми були прийняті держа-
вою, є не зовсім коректним. Скоріш, потрібно 
вести мову про ті конкретні органи держав-
ної влади, до повноважень яких належить 
прийняття нормативно-правових актів, які 
регулюють суспільні відносини у конкрет-
ній сфері суспільного життя за допомогою 
адміністративно-правових норм. Також під-
креслюється, що правове регулювання є 
специфічною діяльністю, яка є засобом упо-
рядкування та регламентації суспільних від-
носин за допомогою норм права [9, c. 51].

Ю. М. Козлов визначає адміністративно-
правове регулювання як процес послідовгого 
використання адміністративно-правових за-
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собів для досягнення цілей регулювання по-
ведінки учасників суспільних видносин [10]. 
Проте його думку критикує О.І. Шкуропаць-
кий, який зазначає, що, по-перше, адміні-
стративно-правове регулювання є результа-
том впливу адміністративно-правових норм 
на суспільні відносини. Тому здається не зо-
всім зрозумілим, звідки та внаслідок чого ви-
никає зазначений процес. Оскільки не визна-
чено коріння виникнення цього процесу, то й 
не до кінця зрозуміло: йдеться саме про про-
цес адміністративно-правового регулювання 
чи про якийсь інший процес, який має ті самі 
ознаки, що й визначені автором. По-друге, 
будь-яке визначення явища, особливо тако-
го, що має дієвий характер (тобто характер 
процесу або дії), має містити в своєму складі 
завдання або функції, що їх покликане вико-
нувати явище, визначення якому надається. 
Проте у запропонованому визначені завдан-
ня визначено досить розмито, і незрозумілим 
є, які саме цілі має адміністративно-правове 
регулювання [11, c. 105].

На нашу думку, з цією критикою можна 
погодитися, але тільки частково. Призна-
ченням завдань та функцій є саме виконан-
ня цілей регулювання поведінки участників 
суспільних відносин. Цю тезу можна конре-
тизувати й наводити перелік конкретних сус-
пільних відносин, однак це, на нашу думку, 
є не досить доцільним, враховуючи різнома-
нітніть та потенційну безкінечність регульо-
ваних адміністративним правом суспільних 
відносин. 

Щодо видсутності «коренів» у адміні-
стративно-правовому регулюванні, то ви-
світлення цього аспекту не повинне бути 
пов’язане з визначенням дефініції самого по-
няття. Згадка про використання саме адміні-
стративно-правових засобів сама по собі дає 
визначення того, що й саме регулювання на-
лежить до царини адміністративного права. 
Узагальнюючи, можна сказати, що ця крити-
ка мала більше філологічний, ніж теоретико-
юридичний сенс.

Однак також варто зауважити, що роз-
глянуте визначення справді має певні недо-
ліки та потребує більше повноти да деталізо-
ванності. 

Проаналізувавши різноманітні підходи 
до визначення адміністративно-правового 
регулювання, варто погодитися з думкою 
І.А. Городецької, яка слушно зазначає, що 
використання логіко-семантичного аналі-
зу й узагальнення наукових позицій щодо 
розуміння розглянутого поняття дозволяє 
виділити у вищенаведених визначеннях те 

спільне, що їх характеризує, а саме адміні-
стративно-правове регулювання: 1) може 
визначатися як вплив (правовий, владний) 
на суспільні відносини, тобто дія (функціо-
нування) прав; 2) здійснюється за допомо-
гою комплексу засобів; 3) передбачає певну 
мету (досягнення цілей) [12, c. 61].

Висновки. Підсумовуючи все вищеви-
кладене, вважаємо за необхідне акцентувати 
на низці положень.

По-перше, у юридичній науці немає єди-
ного та усталеного підходу до визначення ад-
міністративно-правового регулювання. Існує 
велика кількість пропонованих дефініцій, які 
досить істотно відрізняються одне від одно-
го. Однак також варто зазначити, що є низка 
ознак, на які звертається загальна увага, тому 
вони можуть слугувати характерними ознака-
ми адміністративно-правового регулювання. 

По-друге, видається необхідним продо-
вження більш глубокого вивчення правового 
регулювання саме в галузі адміністративного 
права. Необхідно на рівні теоретичних до-
сліджень узагальнити використовувану тер-
мінологію з метою вироблення більш чітких 
дефініцій. 

Наведене положення особливо важливе 
для регулювання відносин саме у сфері ре-
гуляторної політики, оскільки визначення 
та чітке розуміння такого фундаментального 
поняття неодмінно покращить рівень нор-
мотворчої техніки.

По-третє, серед багатьох визначень ад-
міністративно-правового регулювання, на 
нашу думку, відсутнє таке, що підходить 
саме до правового регулювання у сфері ре-
гуляторної політики. Спираючись на Закон 
України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяль-
ності» та враховуючи загальнотеоретичні 
основи поняття правового регулювання, 
а також запропоновані дефініції в галузі ад-
міністративного права, вважаємо можливим 
та необхідним зробити спробу сформулю-
вати власне визначення адміністративного 
регулювання у сфері регуляторної політики 
як діяльності уповноважених органів дер-
жавної влади у сфері регуляторної політи-
ки, спрямованої на вдосконалення право-
вого регулювання господарських відносин, 
а також адміністративних відносин між 
регулюючими органами, що здійснується 
за допомогою юридичних засобів, шляхом 
прийняття нормативно-правових актів з ме-
тою покращення ефективності та усунен-
ня перешкод для розвитку господарської  
діяльності. 
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В статье проанализированы определения понятия правового регулирования, которые на данный 
момент существуют в юридической науке. Рассмотрены разные точки зрения на это понятие. Сде-
лано обобщающие теоретическое сравнение, а также предложено определение административно-
правового регулирования в сфере регуляторной политики
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The article analyzes the definitions of the concept of legal regulation, which currently exist in legal  
science. Different points of view regarding this concept are considered. A generalized theoretical comparison 
was made, and a definition of administrative and legal regulation in the area of regulatory policy was pro-
posed.
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