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Постановка проблеми. Прагнення Укра-
їни на входження до складу Європейського 
Союзу (далі – ЄС) як повноправного члена 
викликає необхідність формування якісно 
нового правового забезпечення. Доктрина 
людиноцентризму як проекція загальноєвро-
пейських цінностей потребує впровадження 
у діяльність національних публічних інсти-
туцій на всіх організаційних рівнях. Відсут-
ність ефективно діючих правових норм уне-
можливлює успішне завершення розпочатих 
в Україні реформ, так само як і норми права 
не здатні виступати інструментом регулю-
вання без відповідних засобів.

У цьому аспекті показником дієвості 
правового впливу на суспільні відносини 
виступає механізм правового регулювання – 
складна і багатоаспектна категорія (далі – 
МПР). Визначення сутності й особливостей 
механізму правового регулювання є запору-
кою ефективності його застосування у різних 
сферах суспільного життя та поліпшення 
стану забезпечення прав і свобод людини як 
головного обов’язку держави, проголошено-
го Конституцією України [1].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем МПР займало-
ся багато фахівців із теорії та різних галузей 
права. Варто зазначити науковий доробок: 
В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, 
І.П. Голосніченка, М.С. Кельман, І.М. Корос-
ташової, Є.В. Курінного, Б.О. Логвиненка, 
Л.Р. Наливайко, О.В. Негодченка, О.Ф. Ска-
кун, С.Г. Стеценка, Т.А. Плутагар та бага-
тьох інших. Поряд із цим певна застарілість 
розуміння МПР, що склалася у вітчизняній 

науці, в сукупності з множинністю погля-
дів на його природу актуалізують подальші 
дослідження МПР.

Метою дослідження є висвітлення автор-
ської позиції щодо визначення поняття та 
особливостей механізму правового регу-
лювання суспільних відносин у сучасний 
період.

Досягненню мети сприятиме вирішення 
таких завдань: а) надання дефініції понят-
тя МПР; б) визначення складників МПР; 
в) розкриття особливостей МПР в сучасний 
період.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для початку варто зауважити, що 
поняття МПР є відносно новим для вітчиз-
няної теорії держави і права. У 1966 році 
СС. Алексєєвим було опубліковано моно-
графічне дослідження, в якому запропо-
новані науковцем елементи правового 
регулювання поєднуються у відповідний 
механізм. Останній визначається ним як 
взята у єдності вся сукупність юридичних 
засобів, за допомогою яких забезпечуєть-
ся правовий вплив на суспільні відноси-
ни. Таким чином, поняття механізму охо-
плює дві сторони правового регулювання. 
По-перше, це забезпечення за допомогою 
сукупності правових засобів правового 
впливу на суспільні відносини і, отже, забез-
печення ефективності правового впливу. 
У цьому аспекті проблема має своїм пред-
метом механізм забезпечення ефективності 
правового регулювання. По-друге, це вну-
трішня будова механізму, його окремі еле-
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менти (частини), взяті у співвідношенні. 
Досліджувана С.С. Алексєєвим проблема 
аналізується під іншим кутом зору: предме-
том аналізу виступають окремі засоби пра-
вового впливу, взяті у єдності, а також вико-
нувані ними специфічні функції у механізмі 
правового регулювання [2, с. 30].

У сучасний період О.Ф. Скакун 
(2001 рік) пропонує розуміти МПР як узяту 
в єдності систему правових засобів, способів 
і форм, за допомогою яких нормативність 
права переводиться в упорядкованість сус-
пільних відносин, задовольняються інтер-
еси суб’єктів права, встановлюється і забез-
печується правопорядок («належне» у праві 
стає «сущим») [3, с. 499]. Слід зазначити, що 
науковець визначає механізм у призмі впо-
рядкування суспільних відносин, тобто через 
правове регулювання, а не через правовий 
вплив, розмежовуючи відповідні категорії.

Подібно до вищенаведеної позиції, 
М.С. Кельман та О. Г. Мурашин визначають 
механізм правового регулювання як єдину 
систему правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється результативне правове впоряд-
кування суспільних відносин та подолання 
перепон, які стоять на шляху задоволення 
інтересів суб’єктів права [4, с. 372]. Недолі-
ками вказаної точки зору вважаємо акцент на 
результативності та подоланні перепон. Від-
повідні фактори часто мають місце у МПР та 
ніяк не впливають на визначення його понят-
тя, радше на його якісні показники.

В.М. Костюк, посилаючись на В.Н. Хро-
панюка, наводить поняття МПР як системи 
правових засобів, за допомогою яких здій-
снюється упорядкованість суспільних від-
носин відповідно до цілей і задач правової 
держави [5, с. 362]. Аналізуючи дане визна-
чення, не можна погодитись із тим, що упо-
рядкування суспільних відносин пов’язане 
із цілями та задачами правової держави. 
Вважаємо, що таке правове регулювання 
не завжди пов’язане із правовою державою. 
Приміром, у недемократичних державах діє 
аналогічний за своєю сутністю МПР.

Цікавою є думка В.М. Протасова, який у 
дослідженні правового регулювання визна-
чає МПР не як певну систему (правову кон-
струкцію), а як певну стадію осмислення 
правової дійсності на шляху до утворення 
правової системи [6, с. 65].

Нами пропонується власне розуміння 
МПР, який може бути представлений як 
сукупність правових засобів, спрямованих 
на врегулювання суспільних відносин. При-
чому кожен зі складових елементів такого 
механізму виконує основні чи факультативні 
функції, об’єднуючою метою яких є регулю-
вання суспільних відносин.

Обґрунтовуючи власну позицію, заува-
жимо, що МПР не є механізмом або систе-
мою у технічному розумінні цього поняття. 
Усі його складові елементи існують самі 
по собі, проте лише у сукупності вони орга-
нічно поєднуються між собою і доповнюють 
один іншого.

Переходячи до розкриття складників 
МПР, зауважимо, що Ю.В. Кривицький про-
понує включити до системи МПР такі право-
ві засоби: 1) норми права; 2) правовідносини; 
3) акти застосування; 4) акти тлумачення 
норм права. При цьому останні два елементи 
визначаються як факультативні [7, с. 77]. 

Цитована вище О.Ф. Скакун виокремлює 
елементи МПР залежно від стадій правово-
го регулювання: 1) принципи права, нор-
ми права, нетипові правові розпорядження 
(спеціалізовані норми права), об’єктивовані 
в нормативно-правових актах; 2) правовідно-
сини, суб’єктивні юридичні права і обов’язки 
в їх індивідуалізації (конкретизації); 3) акти 
безпосередньої реалізації прав і обов’язків; 
4) акти застосування норм права [3, с. 500].

Автори навчального посібника з адмі-
ністративного права України за редакцією 
В.В. Галунька зазначають: «Сучасна юри-
дична наука характеризується наявністю 
двох підходів до визначення формальних 
елементів механізму правового регулюван-
ня. Перший – широкий, що визначається 
множинністю елементів, зокрема норм пра-
ва, юридичних фактів, правовідносин, тлу-
мачення норм права, реалізацією норм права, 
законністю; правовою культурою і право-
свідомістю, правомірною та протиправною 
поведінкою, юридичною відповідальністю. 
Другий – вузький, що включає лише деякі 
з вищезазначених елементів, наприклад нор-
ми права, індивідуальні акти, правовідноси-
ни, правореалізацію та законність» [8, с. 212].

Дійсно так, відсутність законодавчого 
закріплення визначення поняття МПР, його 
елементів, стадій та ознак дозволяє розгляда-
ти дане явище у різних аспектах, проте зна-
чно ускладнює його розуміння.

Розглядаючи більш вузьку стосовно 
МПР категорію «механізм адміністративно-
правового регулювання суспільних відно-
син (МАПР)», І.М. Коросташова пропонує 
поділити елементи відповідного механізму 
на обов’язкові та додаткові. До обов’язкових 
елементів механізму віднесено: 1) правові 
норми; 2) правові факти; 3) правовідносини; 
4) акти реалізації норм права. Причому реа-
лізація норм права має чотири форми: вико-
ристання, виконання, дотримання та засто-
сування [9, с. 57].

Резюмуючи підходи до елементного 
складу МПР, зауважимо, що на відміну від 
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класичного уявлення механізму, де складові 
елементи перетікають із стану в стан, зміню-
ючи саму систему, МПР має низку цікавих 
особливостей. Оскільки МПР – це право-
ве явище, його елементи не є постійними за 
кількістю та якістю. Ми не можемо уявити 
годинниковий механізм без певної шестер-
ні – він не працюватиме. Але ми можемо спо-
стерігати МПР без певного елемента (при-
міром, відсутня правова культура). МПР 
має основні та додаткові складники – це теж 
правильно, але вони не перетікають зі стану 
у стан, а, проходячи певні стадії, наслідують 
один іншого. Так, має місце, наприклад, при-
йняття норми, її застосування відповідно 
до конкретної ситуації, а потім реалізація та 
видання певного акта. Тобто спостерігають-
ся окремі елементи на певних стадіях, окре-
мі правові засоби, які у певній послідовності 
поєднуються між собою.

Отже, до складників МПР пропонуєть-
ся віднести: правові норми; юридичні факти 
(фактичні склади); правовідносини; акти реа-
лізації правових норм. Інші елементи МПР 
впливають на його якісні характеристики.

Що стосується особливостей МПР 
у сучасний період, видається важливим ура-
хування перспектив розвитку підходів до 
розуміння даного поняття. Цитована вище 
І.М. Коросташова пропонує вважати осно-
вним принципом МПР базовий демократич-
ний принцип правової держави – принцип 
верховенства права, що включає в себе комп-
лекс елементів, недотримання (порушення) 
яких тягнуть за собою порушення цього 
принципу в цілому [9, с. 59].

Погоджуючись із наведеним, наголо-
симо, що принципи МПР у цілому мають 
кореспондуватися із принципами права та 
правового регулювання і принцип верховен-
ства права вбачається тут цілком слушним, 
визначальна роль якого потребує додаткових 
досліджень.

Б.Д. Гудз наголошує на тому, що з тео-
ретичної позиції для розкриття сутності 
категорії «ефективність МПР» головним є 
встановлення співвідношення між метою 
та результатом, що визначає ефективність 
механізму [10, с. 177].

Коментуючи тезу фахівця щодо ефек-
тивності МПР, складно уявити собі ідеальну 
пропорцію між метою та результатом. І чи 
саме у досягненні мети полягає ефективність 
МПР? Умовною «точкою відліку» можна 
вважати непорушність прав і свобод учасни-
ків у ході дії такого механізму. 

В.Б. Авер’янов відзначав той важливий 
момент, що процес становлення демократич-
ної, правової держави в Україні зумовлює 
докорінні зміни у МПР. Це особливо акту-

ально для галузі адміністративного права. 
Відбувається процес переосмислення погля-
дів щодо сутності, принципів, функцій і сис-
теми адміністративного права з урахуванням 
змін, що стосуються проблем управління, 
діяльності органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування, утвердження прі-
оритету юридичного забезпечення реалізації 
та захисту прав і свобод громадян [11, с. 104].

Складно не погодитись із тим, що елемен-
ти МПР, а отже і він у цілому, є динамічним 
явищем, яке перебуває у постійній трансфор-
мації. Питання полягає у глибині і швидкості 
настання відповідних змін, у стандартах до 
яких має бути наближений відповідний меха-
нізм. У контексті євроінтеграційних праг-
нень України таким орієнтиром може висту-
пати МПР, що діє в державах – членах ЄС.

Висновки

Підводячи підсумок дослідження МПР, 
наголошуємо на розгляді можливості пере-
гляду сутності МПР не як «механізму» 
безпосередньо, а як послідовної взаємодії 
(алгоритму) утворюючих його складових 
елементів, що поєднані спільною метою. 
Більш вузькі порівняно з МПР категорії, 
приміром адміністративний і цивільний 
механізми правового регулювання суспіль-
них відносин та подібні до них утворення, 
мають власні особливості, що зумовлені 
якісним наповненням їх елементів (напри-
клад, специфікою норм, актів застосування, 
характером відносин), але одночасно поєд-
нані системоутворюючою категорією, якою 
виступає МПР. 

У сучасний період основною особливіс-
тю МПР є орієнтир його розвитку – напрям 
євроінтеграції України, де базовим принци-
пом має бути верховенство права – ключо-
вий принцип демократичних держав-учас-
ниць ЄС.

Перспективи подальших досліджень 
МПР вбачаються нами у перегляді його 
складників та у визначенні критеріїв ефек-
тивності.
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В статье проведено теоретическое исследование механизма правового регулирования. Автором 
выявлен ряд спорных положений относительно определения понятия механизма правового регулиро-
вания. Раскрыты основные подходы к пониманию элементов механизма правового регулирования и 
определены его особенности в современный период.

Ключевые слова: механизм правового регулирования, европейская интеграция, элементы, эффек-
тивность, принципы.

The article deals with theoretical study of the mechanism of legal regulation. The author identified a 
number of controversial provisions regarding the definition of the legal regulation mechanism. The basic 
approaches to understanding the components of the mechanism of legal regulation are revealed and its fea-
tures in the modern period are defined.

Key words: mechanism of legal regulation, European integration, components, efficiency, principles.


