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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Механізм адміністративно-правового регулювання в 

державі змінюється, що є поштовхом до розвитку якісно нових правових 
регуляторів, які в своєму арсеналі матимуть ефективні важелі впливу на 
новостворені публічні суспільні відносини.  

Органи виконавчої влади та в цілому публічного управління вже не діють у 
лінійному вимірі згори до низу, а беруть участь у комплексних процесах, де 
знаходять як лінійні, так і горизонтальні, зворотні, рекурсивні можливості 
впливу. Цей вплив часто здійснюється в межах адміністративно-правових 
режимів, з використанням особливої форми регулювання, у якій формується та 
вживається (використовується) особливе поєднання правових, організаційних 
методів впливу на суспільні відносини. 

Відносно автономні механізми нормативного впорядкування, властиві 
адміністративно-правовим режимам, можуть стати на заваді численним збоям в 
реалізації державних стратегій правового розвитку. Непоодинокі випадки 
призупинення реформ, недоведення їх до запланованих цілей є перешкодою у 
виконанні основної функції держави – забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів людини. Оновлення концепції адміністративних режимів та її 
практична реалізація можуть стати засобом вирішення цілої низки проблем, що 
впливають на умови життя громадян і загальний рівень правопорядку в країні. 

У правовій доктрині поняття правового режиму розроблялося в основному в 
рамках загальної теорії права. Воно дозволяє виявити особливості юридичного 
регулювання певної ділянки діяльності, специфіку правового інструментарію, 
що опосередковує існування і функціонування тих або інших об’єктів 
управлінської дії. У науці ж адміністративного права проблематика 
адміністративно-правових режимів розглядалась переважно як складової 
механізму адміністративно-правового регулювання, а також стосовно 
особливих режимів, передусім, надзвичайного і воєнного стану (праці 
В. Б. Авер’янова, М. Ю. Автуріна, С. В. Алексєєва, С. С. Алексєєва, 
О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, 
В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-Тіунової, Д. В. Васильовської, 
В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, І. С. Гриценка, Ю. А. Дмітрієва, 
Є. В. Додіна, А. Н. Домріна, Р. Ф. Ідрісова, Д. С. Ізмайлова, Т. Є. Кагановської, 
Т. Є. Каллагова, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, І. Б. Коліушка, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, Е. В. Кудряшова, 
С. О. Кузніченка, О. В. Кузьменко, А. В. Куракіна, Є. В. Курінного, 
В. В. Лозбінева, М. В. Лошицького, Д. М. Лук’янця, П. С. Лютікова, 
О. В. Малька, М. І. Матузова, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, О. М. Музичука, 
В. Я. Настюка, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришка, О. І. Остапенка, С. М. Петрова, 
А. О. Селіванова, Р. А. Сошникова, Ю. О. Тихомирова, М. М. Тищенка, 
О. О. Шевченка, Ю. С. Шемшученка, А. В. Широкова, Х. П. Ярмакі та ін.). 

Визначено, що у правовій науці дефініцію «правовий режим» досліджувала 
велика кількість вчених-юристів різних галузей права. Так, одні науковці 
правовий режим вивчали на загальнотеоретичному рівні, інші – на спеціально-
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галузевому. Прихильниками загальнотеоретичного рівня вивчення правового 
режиму є С. С. Алексєєв, В. К. Бабаєв, В. М. Баранов, Б. Я. Бляхман, 
В. М. Корельський, Д. Д. Коссе, О. В. Малько, М. І. Матузов, Л. А. Морозова, 
В. Д. Перевалов, О. С. Родіонов, О. Ф. Скакун, А. С. Спаській, Е. М. Шамсумова 
тощо. Інші ж науковці присвячували свої праці окремим властивостям 
адміністративно-правових режимів: надзвичайних та воєнного стану (А. В. Басов, 
С. О. Кузніченко, В. М. Комарницький, С. О. Магда), сфери публічної служби 
(Д. С. Жданкін, Д. С. Ізмайлов, Н. В. Лермонтова, О. В. Петришин), певних 
предметів чи обʼєктів (О. М. Бокій, В. М. Пашков, С. В. Слюсаренко, 
О. І. Сапожніков, О. С. Фролов, Г. О. Шлома), визначених субʼєктів 
(С. Ф. Константінов), економічної сфери (Н. В. Агафонова, Д. Д. Коссе, 
С. П. Поздняков, А. О. Собакарь та ін.), митної справи (К. В. Бережна, 
О. О. Крестьянінов), підприємницької діяльності (М. В. Ковальова) тощо. 

Наукові кола сприйняли за належне роздрібненість критеріїв виокремлення 
такої кількості правових режимів, за яких одні здобувачі визначали суб’єктів 
(наприклад, правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб), інші – 
території (морські простори Чорноморсько-Азовського басейну; землі 
міжнародних автомобільних транспортних шляхів; зони надзвичайних 
екологічних ситуацій; національні природні парки; Арктику), види діяльності 
(правовий режим забезпечення кредитних зобов’язань), майно (правовий режим 
майна, що є в комунальній власності; іменних пайових цінних паперів; 
акредитиву; власних надходжень бюджетних наукових установ; майна суб’єктів 
підприємницької діяльності; майна селянських (фермерських) господарств; 
земельних ділянок для садівництва громадян) та ін. 

Проте, хоча проблемам адміністративно-правових режимів в юридичній 
науці приділено досить багато уваги, досі відсутня узгоджена позиція щодо 
розуміння терміна «адміністративно-правовий режим», його змістовного 
наповнення та видових характеристик, що не дозволяє визначити призначення 
та зміст адміністративного права як правової галузі, впровадити в життя 
основні ідеї його реформування.  

Таким чином, необхідність підвищення ефективності режимного 
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, недостатність 
наукових розробок з цієї проблематики, недосконалість нормативних засад 
регулювання у зазначеній сфері обумовлюють актуальність комплексного 
дослідження адміністративно-правових режимів. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2015–2016 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 
теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 
державної реєстрації 0115U00711). Крім того, тема дисертації пов’язана з 
підготовкою змін до адміністративного законодавства та має безпосереднє 
відношення до Концепції адміністративної реформи в Україні, впровадженої 
Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, відповідає Основним 
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науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–
2018 рр., затвердженим Постановою Президії НАН України від 20 грудня 
2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам кандидатських і 
докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 
Рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 
щоб на підставі аналізу чинного законодавства України, історичних, сучасних 
вітчизняних та зарубіжних наукових джерел визначити сутність, особливості та 
систему адміністративно-правових режимів, а також сформулювати пропозиції 
та рекомендації щодо удосконалення їх функціонування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 
такі основні задачі: 

– визначити історико-соціальні передумови виникнення адміністративно-
правових режимів;  

– охарактеризувати нормативне забезпечення адміністративно-правових 
режимів в Україні; 

– встановити вплив норм міжнародного права на регулювання 
адміністративно-правових режимів; 

– розкрити сутність та структуру механізму адміністративно-правового 
регулювання; 

– охарактеризувати адміністративно-правові відносин, що передбачають 
режимне регулювання; 

– визначити особливості реалізації правових норм в умовах дії 
адміністративно-правових режимів; 

– окреслити об’єкти режимного адміністративно-правового регулювання; 
– визначити поняття та структуру адміністративно-правових режимів; 
– встановити види та здійснити характеристику функцій адміністративно-

правових режимів; 
– розкрити зміст адміністративно-правових режимів; 
– встановити критерії класифікації адміністративно-правових режимів; 
– визначити сутність адміністративно-правового режиму публічного майна; 
– охарактеризувати адміністративно-правові режими використання 

природних ресурсів; 
– окреслити характерні риси особливих адміністративно-правових режимів; 
– спрогнозувати трансформації суспільних відносин, що потребують 

режимного адміністративно-правового регулювання; 
– встановити напрями розвитку засобів функціонування адміністративно-

правових режимів; 
– визначити шляхи вдосконалення забезпечення функціонування 

адміністративно-правових режимів. 
Об’єктом дослідження є формування концепції адміністративно-правових 

режимів у сучасній доктрині адміністративного права та їх функціонування у 
механізмі адміністративно-правового регулювання як явище правової дійсності. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові режими. 
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Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність філософських, загальнонаукових, спеціальних наукових методів, які 
мають своє безпосереднє застосування у юридичних дослідженнях. Серед 
загальнонаукових методів, що використовувалися, основним є діалектичний 
метод наукового пізнання, застосування якого дозволило дослідити 
безперервний розвиток, якісні зміни та взаємозв’язки норм адміністративного 
права в контексті трансформації галузевого предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2). 
Метод семантичного аналізу застосовано для з’ясування змісту багатозначних 
понять: «режим», «правовий режим»», «адміністративно-правовий режим», 
«публічне управління» тощо (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 4.1). За допомогою 
історично-правового методу встановлено історіографію вчень про 
адміністративно-правові режими та в цілому функцій та інструментів 
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, виявлено зв’язок 
минулого і сьогодення (підрозділи 1.1, 1.2, 4.1, 5.1). За допомогою логіко-
юридичного методу було сформульовано базові для дисертаційної роботи 
дефініції – «механізм адміністративно-правового регулювання» (підрозділ 2.1), 
«об’єкти режимного адміністративно-правового регулювання» (підрозділ 3.1), 
«адміністративно-правовий режим» (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3), запропоновано 
визначення концепції адміністративно-правових режимів (підрозділ 5.3). 
Застосування методу системного аналізу дозволило дослідити категорію 
«адміністративно-правовий режим» та визначити її місце в механізмі 
адміністративно-правового регулювання (розділ 2). Метод групування та 
системно-структурний підхід використано для класифікаційного розподілу, 
з’ясування внутрішньої структури та аналізу взаємозв’язків адміністративно-
правових режимів (підрозділи 4.2, 4.3), а методи моделювання, аналізу та 
синтезу – для розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства 
(розділ 5). У процесі дослідження для вирішення окремих задач використано 
метод порівняльного аналізу – для з’ясування зарубіжного досвіду регулювання 
адміністративно-правових режимів (підрозділ 1.3).  

Нормативну основу роботи складають Конституція України, міжнародно-
правові акти, ратифіковані Україною, закони України, акти Президента України 
та Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що визначають зміст та 
особливості функціонування адміністративно-правових режимів. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
органів публічного управління, політико-правова публіцистика, довідкові 
видання, статистичні матеріали, результати соціологічного дослідження 
методом анкетного опитування 386 респондентів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 
дослідженням, присвяченим визначенню сутності, особливостей та системи 
адміністративно-правових режимів. У результаті проведеного дослідження 
сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані особисто 
здобувачем, зокрема: 
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уперше: 
– обґрунтовано, що в сучасній Україні діяльність законодавця отримує чітко 

виражену спрямованість на конкретну впорядкованість комплексних за своїм 
соціальним і правовим змістом відносин, які виникають у зв’язку з реалізацією 
окремих видів діяльності, однак це стало підставою для хибної позиції про 
«народження» нових галузей права (транспортне право, енергетичне право, 
медичне право, освітянське право, спортивне право тощо), хоча насправді є 
правовою регламентацією адміністративно-правових режимів; 

– запропоновано авторське визначення адміністративно-правового режиму 
як особливого порядку правового регулювання, запровадження якого 
обумовлено специфікою предмета регулювання, що полягає у встановленні 
сукупності правил, сформульованих у формі дозволів, заборон, регламентів, 
процедур, яких повинні дотримуватися суб’єкти публічного управління, з 
метою найбільш ефективного забезпечення прав, свобод, законних інтересів 
фізичних осіб, прав та свобод юридичних осіб; 

– обґрунтовано необхідність створення системи державно-управлінської 
експертизи режимної організації публічного управління, що має базуватися на 
законі про обов’язкову державно-управлінську експертизу, суб’єктами 
реалізації якого необхідно визначити органи виконавчої влади, їх 
інформаційно-аналітичні підрозділи, а також спеціально створену мережу 
центрів державно-управлінської експертизи; 

– доведено, що нормативне регулювання адміністративно-правових режимів 
може здійснюватися як нормами адміністративного права, так і на 
міжгалузевому рівні, тобто акти інших галузей права можуть містити норми, 
що мають адміністративно-правовий зміст, або виступати джерелом 
адміністративно-правових режимів, які детально регулюються іншими актами, 
що мають адміністративний характер; 

– встановлено, що реформи, які проводяться Урядом у певній сфері 
суспільних відносин (наприклад, пенсійна, медична, судова, освітня реформи), 
передбачають режимне адміністративно-правове регулювання з огляду на 
різноманітність суб’єктів публічного управління та заходів, необхідних для їх 
реалізації, оскільки інструменти жодної галузі національного права не дають 
можливості досягнути поставлених цілей, лише у поєднанні методів та засобів 
публічного і приватного права в межах адміністративно-правового режиму 
втілення відповідного виду реформи є можливим; 

– адміністративно-правові режими з метою окреслення основних об’єктів 
режимного адміністративно-правового регулювання запропоновано поділити на 
три основні групи: 1) адміністративно-правові режими, якими сьогодні хибно 
називають комплексні галузі права (право телекомунікацій – адміністративно-
правовий режим у сфері телекомунікацій, медичне право – адміністративно-
правовий режим у медичній сфері, освітнє право – адміністративно-правовий 
режим в освітній сфері, земельне право – адміністративно-правовий режим у 
сфері земельних правовідносин та ін.); 2) спеціальні адміністративно-правові 
режими або адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки 
(адміністративно-правовий режим антитерористичної операції, 
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адміністративно-правовий режим військового стану, адміністративно-правовий 
режим перебування і пересування іноземців та осіб без громадянства на 
території України, митний режим, надзвичайний стан (останні не містять у 
своїй визначеній законом назві вказівку «адміністративний», що не змінює їх 
суті як адміністративно-правових режимів) та ін.); 3) адміністративно-правові 
режими, успішна реалізація яких дозволяє провести реформування системи 
публічного управління за окремими напрямами (адміністративно-правовий 
режим євроінтеграції, адміністративно-правовий режим реформування 
пенсійної сфери, адміністративно-правовий режим реформування в галузі 
освіти, адміністративно-правовий режим реалізації судової реформи та ін.); 

удосконалено: 
– доктринальні положення щодо історіографії дослідження адміністративно-

правових режимів крізь призму становлення адміністративно-правової науки, 
зокрема доведено, що в адміністративно-правовій доктрині у різні історичні 
періоди категорія адміністративно-правового режиму досліджувалась 
фрагментарно, що дозволило умовно виділити та охарактеризувати етапи 
доктринального дослідження у зазначеній сфері, з’ясувати специфіку кожного з 
них та визначити тенденцію спеціалізації галузевих доктринальних досліджень, 
яку доцільно посилити;  

– теоретичні положення про зміст адміністративно-правових режимів, який у 
найбільш загальному вигляді включає такі компоненти: призначення та мету 
режиму; розподіл сфер діяльності й повноважень між суб’єктами режимної 
організації; систему органів публічного управління у сфері дії режиму і механізм 
їх функціонування та взаємодії; спеціальні повноваження суб’єктів режимної 
організації в частині нормативного регулювання; систему безпосередніх 
виконавців режиму; правові статуси суб’єктів та об’єктів; норми права; 
юридичні факти як підставу виникнення адміністративно-правових режимів; 
порядок фінансування та компенсації витрат на здійснення організації 
адміністративно-правового режиму; 

– теоретичні положення, що визначають оновлене призначення 
адміністративно-правових режимів через закріплення на конституційному та 
законодавчому рівнях обов’язків суб’єктів публічного управління зі здійснення 
заходів, спрямованих на забезпечення прав, свобод, законних інтересів 
фізичних осіб, прав та свобод юридичних осіб, оскільки саме регламентація 
обов’язків суб’єктів публічного управління щодо забезпечення найбільш 
ефективної реалізації приватних, в першу чергу, та публічних інтересів є 
основним призначенням адміністративно-правових режимів; 

– теоретичні положення щодо визначення та вибору критеріїв класифікації 
адміністративно-правових режимів, що визначають їх групи, такі як: предметні, 
тобто орієнтовані на конкретні види діяльності, які не є безпосередньо 
управлінськими (режими державної безпеки; режими громадської безпеки; 
режими безпеки здійснення конкретних видів діяльності; тісно пов’язані з 
режимами забезпечення безпеки – охоронні режими; режими забезпечення 
необхідного рівня результатів тих чи інших видів виробничої діяльності; 
процедурні режими, тобто режими ліцензування, стандартизації, метрології 
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тощо); управлінські – ті, що забезпечують потреби самого публічного 
управління (режими побудови і функціонування суб’єктів державного 
управління; режими побудови і функціонування об’єктів державного 
управління; особливі режими здійснення окремих управлінських функцій у 
певних видах діяльності; режими державного регулювання, державного 
контролю, державного нагляду та ін.); 

– визначення, що змістом адміністративно-правових режимів є сукупність 
нормативно врегульованих правил, сформульованих у формі дозволів, заборон і 
детальних регламентів, адміністративних процедур, яких повинні 
дотримуватися суб’єкти публічного управління з метою найбільш ефективного 
забезпечення прав, свобод, законних інтересів фізичних осіб, прав та свобод 
юридичних осіб; 

дістали подальшого розвитку: 
– положення щодо визнання формуючою ознакою галузі адміністративного 

права правового режиму, що є явищем, якому належить визначальна роль у 
побудові системи права, і який змістовно включає предмет, метод та мету 
правового регулювання, характеризуючи право як нормативно-інституційний 
соціальний регулятор;  

– наукові висновки щодо особливостей міжнародно-правового регулювання 
режимів надзвичайного стану. За типом загроз, що викликають необхідність у 
запровадженні зазначених режимів, умовно виділено три групи: режими, 
покликані ліквідувати загрози з боку природи, антропогенно-технічні або 
агресивно-войовничі загрози; 

– теоретичні узагальнення щодо важливих особливостей адміністративно-
правового режиму публічного майна, що визначається особливостями 
правового становища суб’єктів публічної власності, такими як: наявністю у них 
особливих, владних повноважень (функцій), що дозволяють приймати 
нормативні акти, які регламентують порядок здійснення належного їм права 
власності, а також здійснення ними цього права в публічних (громадських) 
інтересах; 

– аргументація щодо особливостей співвідношення дозвільного та 
договірного регулювання, що поєднані в адміністративно-правовому режимі 
використання природних ресурсів в Україні; висвітлено актуальність 
проблематики адміністративно-правового режиму використання земельних 
ресурсів у зв’язку із наміченою земельною реформою, а також реалізацію у 
вказаному адміністративно-правовому режимі регуляторної, охоронної та 
процедурної функцій адміністративного права; 

– наукові підходи до визначення характерних рис особливих 
адміністративно-правових режимів – надзвичайного і воєнного стану, 
довготривалої антитерористичної операції, які врегульовані відповідними 
спеціальними законами; зокрема визначено, що заходи правоохоронної 
діяльності, що застосовуються в рамках цих режимів, істотно відрізняються від 
усіх інших, оскільки зачіпають гарантовані для звичайних умов 
функціонування права і обов’язки громадян; 
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– обґрунтування наукових позицій, в яких визначено, що адміністративно-

правові режими є своєрідною складовою і необхідною умовою життєдіяльності 
суспільства, а їх забезпечення має розглядатися як невід’ємна частина 
управлінських функцій держави, вони ґрунтуються на загальних принципах, 
методах та формах державного управління у сфері адміністративно-політичної 
діяльності, є одним з його основних чинників, проте мають і свої особливості, 
що залежать, насамперед, від характеру державних завдань та функцій щодо 
забезпечення суспільної безпеки, системи компетентних органів, змісту їх 
режимної діяльності тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 
використані у: 

– науково-дослідній сфері – при подальших розробках теорії 
адміністративного права (акти впровадження Запорізького національного 
університету від 20.05.2017; Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ від 20.05.2017; Університету митної справи та фінансів 
від 24.05.2017; Львівського державного університету внутрішніх справ 
від 24.05.2017);  

– сфері правотворчості – під час розроблення, обговорення національних 
нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення функціонування 
адміністративно-правових режимів (акт впровадження Головного 
територіального управління юстиції Дніпропетровської області від 19.05.2017); 

– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 
суб’єктів публічного управління (акти впровадження Центру надання 
адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради від 19.12.2016; 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.03.2017; 
Апеляційного суду Дніпропетровської області від 19.05.2017; Головного 
територіального управління юстиції Дніпропетровської області від 19.05.2017); 

– навчальному процесі – для підготовки навчальної літератури та проведення 
занять з дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративна 
відповідальність», «Адміністративний процес», «Сучасні проблеми 
адміністративного права та процесу» (акти впровадження Запорізького 
національного університету від 20.05.2017; Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ від 20.05.2017; Університету митної справи та 
фінансів від 24.05.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 
самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної 
науки адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 
обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві 
опубліковано монографію «Адміністративно-правовий режим 
антитерористичної операції в Україні» (2017 р.) (здобувач розробив розділ 2 
«Антитерористична операція як предмет адміністративно-правового 
регулювання»), монографію «Адміністративно-правове регулювання в сфері 
містобудування» (2017 р.) (здобувач розробив розділ 2 «Організаційно-правові 
засади надання адміністративних послуг в сфері містобудування»), навчальний 
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посібник «Дисциплінарно-деліктне право України» (2016 р.) (здобувач 
розробив підрозділ «Нормативно-правова регламентація та підстави 
дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів доходів і зборів, що 
здійснюють митну справу»). У дисертації ідеї та розробки, які належать 
співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднено на 14 науково-практичних 
конференціях, а саме: «Актуальні проблеми правового регулювання в сфері 
реалізації сучасної митної політики держави» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); 
«Дискусійні питання теорії фінансового права» (м. Ірпінь, 2009 р.); «Сучасний 
стан та перспективи розвитку фінансового права» (м. Київ, 2009 р.); «Правова 
освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних 
процесів» (м. Запоріжжя, 2009 р.); «Наука і вища освіта» (м. Запоріжжя, 
2010 р.); «Проблеми правотворчості очима науковців» (м. Тернопіль, 2010 р.); 
«Теорія і практика сучасного права» (м. Херсон, 2010 р.); «Актуальні проблеми 
правового регулювання організації та здійснення митної діяльності» 
(м. Дніпропетровськ, 2010 р.); «Актуальні питання нормативно-правового 
забезпечення митної справи» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); «Тенденції 
розвитку приватно-правових відносин в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 
2014 р.); «Стратегія розвитку України» (м. Ірпінь, 2015 р.); «Правові та 
організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції» 
(м. Дніпро, 2016 р.); «Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про 
державну службу» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Всеукраїнський форум вчених-
адміністративістів» (м. Запоріжжя, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено в 1 
одноосібній монографії, 2 монографіях у співавторстві, 1 навчальному 
посібнику у співавторстві, 21 науковій статті, з них 17 опубліковані у виданнях, 
що визнані як фахові з юридичних наук, 4 статті – у зарубіжних наукових 
виданнях, та 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, які містять сімнадцять підрозділів, додатків, висновків та списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 529 сторінок, 
у т. ч. основного тексту – 415 сторінок. Список використаних джерел налічує 
425 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, методи 
дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення одержаних 
результатів, наводяться відомості про особистий внесок здобувача, апробацію 
результатів і публікації. 

Розділ 1 «Методологічні засади дослідження адміністративно-правових 
режимів» складається з трьох підрозділів. 
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У підрозділі 1.1 «Історико-соціальні передумови виникнення адміністративно-

правових режимів» з метою перевірки гіпотези про те, що адміністративно-
правовий режим є категорією, що закладена в глибинні матерії права, проведено 
аналіз факторів, що зумовили формування адміністративного права. Як відомо, 
зародження адміністративного права відбулось у Франції ХVIII ст., тому увага 
була зосереджена на аналізі правовідносин того часу, що дало підстави для 
розуміння, яких саме елементів правового регулювання було недостатньо і чому 
постала необхідність в адміністративному праві. Зокрема обґрунтовано, що 
протягом тривалого часу, замість встановлення вирішальних відмінностей між 
різними типами державних функцій, юристи переважно уявляли державну 
владу як унікальне утворення і його вияв як недиференційованого процесу. В 
основі цього вибору була закладена ідея, що справжній сенс існування влади 
полягає у тому, що кожен має дотримуватися закону природного походження, 
що є іманентним самим речам і передує кожному творчому акту людини.  

Проаналізовано засади створення та функціонування поліцейського права 
XVI – XVII ст., зроблено висновок про те, що адміністративно-правові режими 
не могли існувати на тому етапі розвитку правової науки. 

Досліджено історію походження окремих адміністративно-правових режимів, 
наприклад, інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів було 
сформовано на теренах західних країн (Сполученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії, Французької Республіки, Федеративної Республіки 
Німеччина тощо). 

Обґрунтовано висновок, що становлення й поширення різноманітних 
адміністративно-правових режимів викликано постійно зростаючим ускладненням 
соціального світу, диференціацією праці, виникненням нових суспільних 
інституцій. 

У підрозділі 1.2 «Нормативне забезпечення адміністративно-правових 
режимів в Україні» встановлено, що нормативне забезпечення адміністративно-
правових режимів має складний міжгалузевий характер; досить часто джерелом 
цих режимів є акти, які в цілому належать не до адміністративного права, а до 
інших галузей законодавства. Це зумовлено тим, що адміністративне право 
зосереджується не тільки на своєму безпосередньому об’єкті – відносинах 
управління, а й на тих відносинах, які є об’єктом цього управлінського впливу. 
У теоретичному арсеналі адміністративно-правового аналізу останні відносини 
позначаються терміном «предмет управлінсько-правового регулювання» і 
охоплюють масив правовідносин поза межами управлінських, котрі 
регулюються тими самими нормативними приписами. 

Відзначено, що в Україні правове забезпечення адміністративно-правових 
режимів репрезентовано системою нормативно-правових актів різної 
юридичної сили. Передусім це Конституція України, що окреслює загальне 
підґрунтя, встановлюючи ліміти режимних обмежень прав і свобод людини, та 
низка адаптованих до національного законодавства міжнародно-правових норм. 
Визначальна роль у регулюванні суспільних відносин класично належить 
законам України. Окремі організаційно-правові аспекти реалізації 
адміністративно-правових режимів в Україні відображені в низці підзаконних 
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нормативних актів; найважливішими з них є Укази Президента України. 
Встановлено, що правове регулювання окремих аспектів реалізації 
адміністративно-правових режимів відбувається за допомогою кодифікованих 
нормативних актів.  

Наголошено, що має місце усталена, однак не завжди вірна, практика 
визначення окремих масивів нормативно-правових актів із забезпечення і 
регулювання суспільних відносин як нових галузей права (освітнє право, медичне 
право, телекомунікаційне право і т. ін.). Доведено, що відсутність чітких меж 
адміністративного права як галузі публічного національного права не вказує на 
його слабку сторону та не означає самостійного існування лише його загальної 
частини. Навпаки, аналіз багатьох комплексних галузей, що не так давно виникли 
чи нібито перебувають на стадії формування, доводить, що їх предмет, методи 
правового регулювання насправді слід визначати з позиції адміністративного 
права як його адміністративно-правовий режим (адміністративно-правовий режим 
аграрних правовідносин, адміністративно-правовий режим у сфері екології, 
адміністративно-правовий режим у сфері телекомунікацій, адміністративно-
правовий режим медичних правовідносин та ін.).  

У підрозділі 1.3 «Вплив норм міжнародного права на регулювання 
адміністративно-правових режимів» проаналізовано історію та сучасний стан 
правової регламентації адміністративно-правових режимів. 

Досліджено адміністративне право Європейського Співтовариства, що має 
безпосередній вплив на системи адміністративного права держав-членів 
Європейського Союзу як шляхом гармонізації існуючих норм, так і через 
творення нового права. Норми права Європейського Союзу – це норми так 
званого первинного права (наприклад, договір про заснування Європейських 
Співтовариств), норми суддівського права, а також регламенти і директиви. 
Аналіз регламентів адміністративно-правового змісту показав, що вони мають 
за мету впорядкування певної визначеної сфери, спільної для всіх країн-
учасниць. Директиви є однією з головних форм прояву адміністративного права 
Співтовариства, в них містяться орієнтири для імплементації у національні 
законодавства країн-членів, а також і тлумачення, що мають поширення не 
лише на спеціалізовані органи публічної адміністрації, а й на 
внутрішньодержавні відносини. Відбувається гармонізація на основі 
директивного законодавства, що за змістом схоже на появу єдиного 
адміністративного права Співтовариств. 

Визначено, що з моменту встановлення глобальних контактів і створення 
міжнародних організацій питання правового регулювання надзвичайних 
ситуацій і введення спеціальних режимів стало всесвітньою, глобальною 
проблемою. Проте окремого міжнародно-правового акта, який був би 
присвячений введенню та реалізації надзвичайних режимів, на рівні 
міжнародно-правового регулювання не існує. Його відсутність пояснюється 
обмеженістю міжнародного права фактом існування суверенного права кожної 
держави на самостійне внутрішнє управління. Водночас сучасні держави 
добровільно відмовляються від частини власних суверенних прав для 
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ефективної взаємодії у справах обмеження загроз, що зумовлюють виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Розділ 2 «Адміністративно-правові режими в механізмі 
адміністративно-правового регулювання» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сутність та структура механізму адміністративно-
правового регулювання» визначено, що адміністративно-правове регулювання 
як управлінська система являє собою структуровану сукупність об’єкта 
регулювання, суб’єкта регулювання та функціональних зв’язків між ними, що 
вибудовуються за певними нормативними алгоритмами упорядкування 
публічно-правових відносин – адміністративно-правовими режимами.  

Доведено, що адміністративно-правові режими є тими нормативними 
схемами, за якими відбувається адміністративне регулювання. Природно, що в 
такому описовому вигляді функціонування регуляторної системи виглядає 
досить просто, проте в реальності мають місце інші чинники – як зовнішнього 
характеру (наприклад, економічні кризи, протистояння різних політичних лобі, 
культурні трансформації), так і внутрішні неузгодженості системи (суперечність 
інтересів суб’єктів і об’єктів регулювання, невідповідність нормативного базису 
реальним потребам, підвищене значення неформальних корпоративних 
цінностей, порівняно з цінністю закону). 

Вказано, що насправді досягнення мети адміністративного регулювання – 
встановлення й підтримання впорядкованості публічно-владних відносин – 
завжди супроводжується постійним переходом адміністративно-регулятивної 
системи у новий щодо попереднього стану: досягши відносно стабільного 
стану, система поступово втрачає рівновагу під впливом зовнішніх або 
внутрішніх факторів, що знову вимагає регулятивного втручання. Призначення 
адміністративно-правового режиму – закріплювати найбільш важливі та 
вразливі для системи сфери управлінських відносин, забезпечувати існування 
управлінської системи, ефективність регулятивних процесів і оптимізацію їх 
результатів. І цей факт підсилює значущість адміністративно-правових режимів 
як особливих засобів нормативної організації регулятивної системи, що роблять 
можливим її цілеспрямоване функціонування.  

У підрозділі 2.2 «Характеристика адміністративно-правових відносин, що 
передбачають режимне регулювання» визначено особливості процедурних 
характеристик здійснення адміністративно-правових режимів: жорстка 
регламентація, вичерпний перелік владних суб’єктів, обмеженість вибору 
поведінки громадянином, однак яка фактично послаблюється застосуванням 
диспозитивного методу і методу реординації, що також застосовуються в 
адміністративно-правових режимах.  

Визначено, що, якщо публічне управління будується на основі наявності і 
реалізації владних повноважень суб’єктів управління щодо невизначеного кола 
об’єктів, то режим взаємодії суб’єктів і об’єктів також може змінюватися 
залежно від природи і особливостей об’єктів публічного управління. Нарешті, 
коли невизначеністю і нормативністю відрізняються як суб’єкти, так і об’єкти 
управління, режим їх взаємодії визначається особливістю власне ситуації, 
регламентованої вихідним як для суб’єктів, так і для об’єктів адміністративно-
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правового режиму. До таких спеціальних режимних процедур можна віднести, 
зокрема режимні процедури у сфері медичного обслуговування населення 
(сертифікація медичних засобів, ліцензування діяльності медичних установ); 
режимні процедури у сфері освітянської діяльності (ліцензування закладів 
освіти різних рівнів, проведення кваліфікаційних оцінювань рівня знань учнів, 
студентів) тощо.  

Реалізація диспозитивного методу в адміністративно-правових режимах 
домінує в адміністративно-правових режимах, що умовно названо 
комплексними (тих, якими в юридичній літературі хибно іменують комплексні 
галузі права, або принаймні їх частини – адміністративно-правовий режим у 
сфері земельних правовідносин), а також адміністративно-правових режимах, 
що забезпечують реформування визначеної галузі публічного адміністрування 
(адміністративно-правовий режим проведення пенсійної реформи, наприклад). 
Процедурний потенціал методу реординації знаходить своє втілення серед 
методів адміністративно-правових режимів. 

У підрозділі 2.3 «Особливості реалізації правових норм в умовах дії 
адміністративно-правових режимів» підкреслено, що категорія 
«адміністративно-правовий режим» не є тотожною поняттю системи та галузі 
права. Доведено, що адміністративно-правовий режим є змістовною 
характеристикою адміністративно-правових норм як носіїв відповідних 
дозволів, заборон чи зобов’язань.  

Підкреслено, що реалізація адміністративно-правових режимів має 
базуватися на всебічному впровадженні принципів адміністративно-правового 
регулювання суспільних відносин загального і спеціального характеру, зокрема 
на принципах законності, верховенства права, забезпечення прав і свобод 
людини, а також на принципах доступності, відкритості адміністративних 
процедур та адміністративних послуг, участі громадськості у здійсненні 
публічного управління тощо. 

Встановлено, що адміністративно-правовий режим у співвідношенні з 
механізмом адміністративно-правового регулювання визначається як 
ситуативне врегулювання суспільних відносин, що є необхідним у визначений 
проміжок часу або за наявності певних умов (зокрема адміністративно-
правовий режим мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення в умовах проведення земельної реформи був необхідним з 
моменту її проголошення до моменту формування ринку земель). Доведено, що 
ситуативне врегулювання суспільних відносин, яке властиве адміністративно-
правовим режимам, не повинно бути триваючим у часі. 

Розділ 3 «Адміністративний режим як правовий регулятор суспільних 
відносин» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Об’єкти режимного адміністративно-правового 
регулювання» визначено, що проблема регулювання має правовий характер – це 
теоретико-методологічна проблема, оскільки її розв’язання потребує 
дослідження динамічної, функціональної і, отже, головної сторони сутності 
права. Вона включає в себе правотворчість і правореалізацію; починається з 
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категорії «правове регулювання» і конкретизується саме в дефініціях 
«предмет», «сфера», «об’єкт» правового впливу. 

Доведено, що для ефективного управлінського впливу слід встановити 
фактично наявний подвійний статус органів виконавчої влади, адже вони є 
об’єктом правового регулювання, їх обов’язки становлять оновлений предмет 
адміністративного права, але не слід забувати і про статус органів виконавчої 
влади як суб’єктів регулювання. 

Визначено, що об’єкт адміністративно-правового регулювання – це певна 
система управлінських відносин, які здійснюють опосередкування процесу 
організації й функціонування таких правових відносин. «Об’єкт» включає в 
себе не тільки юридичні, але і всі інші реальні умови, в яких особа існує та діє. 
Таке сприйняття об’єкта правового регулювання законодавцем передбачає 
необхідність використання ним досягнень усіх людинознавчих наук, 
насамперед філософії, юриспруденції, економічної науки, психології, 
конфліктології, політології, соціології. Саме в руслі об’єкта правового 
регулювання розуміння людини як члена соціуму з метою виявлення потреб в 
правовому регулюванні викликає об’єктивно обумовлену необхідність 
соціологічного забезпечення законодавства. Сприйняття в єдності предмета, 
сфери і об’єкта правового регулювання з великим ступенем ймовірності 
дозволять законодавцю визначити основні напрямки в правотворчості і надати 
нормам справжній зміст, що викликається реальними потребами індивіда 
суспільства на шляху соціального прогресу і систематизувати законодавство на 
найвищому рівні – у кодексі законів. Детально розглянуто окремі об’єкти 
адміністративно-правового регулювання із посиланнями на наукові праці та 
чинне законодавство. 

У підрозділі 3.2 «Поняття та структура адміністративно-правових 
режимів» досліджено зміст та основні підходи до визначення поняття 
«адміністративно-правовий режим» та його структури. Проілюстровано, що у 
будь-якого адміністративно-правового та й загалом правового режиму наявне 
власне визначення, ознаки й історія розвитку, що викликає складнощі під час 
формулювання спільної історичної довідки для всіх правових режимів. 
Законодавець не встановив виразного переліку адміністративно-правових 
режимів, назвати і класифікувати їх можна лише умовно, виходячи з різних думок 
вчених та юридичної практики застосування адміністративно-правових режимів. 

Аргументовано, що визначення дефініції «адміністративно-правовий 
режим» зводиться до його сприйняття у вигляді особливої форми регулювання, 
у якій формується та вживається (використовується) особливе поєднання 
правових, організаційних методів впливу на суспільні відносини. Доведено 
науковий інтерес до категорії адміністративно-правових режимів, і відсутність 
комплексності тлумачення дефініції адміністративно-правового режиму. 
Відзначається, що науковці не визначають щабель адміністративно-правових 
режимів поміж системи адміністративного права. Поняття таких режимів надто 
звужені (обмежені) чи то зоною використання (наприклад, державна безпека), 
чи то різновидом діяльності й методами впливу. В цілому виділено п’ять 
основних підходів до праворозуміння означеної категорії: як спеціальний 
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різновид регулювання; як різновид діяльності; як правовий інститут; як певна 
система у суспільстві; як спосіб втілення в життя впливу держави. 

Зроблено висновок, що плюралізм наукових поглядів на сутність 
адміністративно-правових режимів не впливає на узгоджений при цьому зміст 
цих режимів, що складається з: правових принципів, об’єкта регулювання, 
адміністративно-правового статусу суб’єктів, мети адміністративно-правового 
режимного регулювання та інструментів, якими вказана мета може бути 
досягнута у найбільш ефективний спосіб. 

Підкреслено, що адміністративно-правові режими відображають нову 
модель врегулювання суспільних відносин, де вже не відбувається лінійне 
виконання органами виконавчої влади норм права, тут завжди має місце 
поєднання матеріальних норм адміністративного права з нормами 
процедурного права, а також норм фінансового права. 

Обґрунтовано позицію, згідно з якою у правовій науці зовсім нещодавно 
дедалі більше почали використовувати «важкі» механізми й структури 
юридичного характеру. Такою важкою конструкцією можна назвати 
адміністративно-правовий режим, явище якого й розглядається.  

У підрозділі 3.3 «Функції адміністративно-правових режимів» вказано, що 
в правовій науці прийнято поділяти функції права на соціальні (загального 
характеру, що здійснюють правовий вплив на суспільство та мають поділ на 
функції економічного, політичного, культурного, виховного, оціночного, 
інформаційного, ціннісно-орієнтаційного спрямування) і спеціально-юридичні 
правові функції, які прийнято поділяти на функції регулятивного (регулятивно-
статичного й регулятивно-динамічного) та охоронного типу, що відображають 
особливу регулятивну правову природу. 

Виділено такі функції адміністративно-правових режимів: регулятивні, що 
поділяються на підвиди: статичні й динамічні функції; охоронні, які також 
мають підвиди: попереджувальні (превентивні), правовідновлювальні, 
компенсаційні, каральні; виховні; економічні функції, що постають 
зображенням правової ролі як базового, найістотнішого регулятора процесів 
економічного характеру; політичні функції, що покликані впорядковувати 
процес реалізації влади політичного спрямування як головної ланки будь-якого 
суспільства, за браком якого не може існувати його ефективна організація; 
соціальні функції, що пов’язані із гарантуванням та впровадженням звичайної 
суспільної життєдіяльності, тобто в межах сучасного розуміння – гарантії 
здобуття освіти, отримання медичної допомоги тощо. 

Доведено, що регулятивну функцію адміністративно-правових режимів (як в 
статиці, так і динаміці) спрямовано на поєднання в них системи юридичних 
засобів, що покликана найефективніше врегулювати відносини суспільства, 
задовольняти інтереси суб’єкта.  

Вказано на специфіку охоронних функцій адміністративно-правових 
режимів, що полягає у тому, що вони виступають як особливий спосіб впливу 
на людську поведінку, яка виражається у впливі на їхню волю загрозою санкції, 
встановленням заборон і здійсненням заходів захисту та правової 
відповідальності. Визначено, що попереджувальна (превентивна) функція 
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правового режиму полягає у недопущенні порушення прав, свобод та законних 
інтересів громадянина (їх колективу й організацій), суспільства та держави 
загалом. При цьому правовстановлююча функція адміністративно-правового 
режиму виражається у відокремленому впливі системи правових засобів на 
волю, свідомість і поведінку людей; вона повертає суб’єктів права в первісний 
стан, порушений неправомірними діями інших суб’єктів права. Доведено, що 
компенсаційну функцію адміністративно-правового режиму спрямовано на 
відшкодування будь-якої шкоди, що може бути заподіяна як протиправними, 
так і правомірними діями (бездіяльністю), подіями громадянам (їх колективам) 
і організаціям. 

Наголошено, що варто приділяти більше уваги функції стимуляційного 
типу. За допомогою даної функції, перш за все, здійснюється реалізація 
приватного інтересу. Функція стимуляційного плану націлена, зокрема, на 
сприяння економічному розвитку держави, їй властива наявність впливу на 
колективних учасників економічних відносин і на індивідуальних суб’єктів.  

У підрозділі 3.4 «Зміст адміністративно-правових режимів» визначено 
доцільність включення до змісту адміністративно-правового режиму 
відповідних складових, якість кожної із яких має безпосередній вплив на 
ефективність адміністративно-правового режиму. Мета й призначення 
адміністративно-правового режиму, як правило, полягає у забезпеченні прав, 
свобод, законних інтересів людини, задоволенні суспільних потреб найбільш 
ефективним законним способом, тобто досягнення мінімальними державними 
витратами найбільш якісного стабільного результату. При цьому якість 
результату тут визначається з урахуванням принципу верховенства права. 

Доведено, що за наявності владних повноважень суб’єкта щодо 
невизначеного кола об’єктів публічного управління адміністративно-правові 
режими поширюються лише на ситуації, коли ці повноваження підлягають 
реалізації. При цьому сам адміністративно-правовий режим може бути 
врегульований заздалегідь у нормативній формі без чіткого визначення об’єктів 
публічного управління. В окремих випадках законодавством передбачено 
адміністративно-правові режими, які регламентують умови здійснення певних 
видів діяльності або функції різних суб’єктів за умови настання певних 
ситуацій, які найчастіше пов’язуються з несприятливими наслідками. У цих 
випадках невизначеними є як суб’єкти, так і об’єкти публічного управління. Їх 
взаємодія під час настання відповідних ситуацій може регулюватися спеціально 
створюваними управлінськими структурами або актами підзаконного 
характеру.  

Визначено специфіку змісту окремих адміністративно-правових режимів, 
якими хибно називають комплексні галузі права у публічному управлінні, що 
зводиться до трьох основних положень. По-перше, це спрямованість на 
неухильне забезпечення вимог безпеки та ефективного функціонування 
найбільш важливих сфер і галузей державно-управлінської діяльності. По-
друге, адміністративно-правові режими у багатьох аспектах є опорою 
державної влади в її більш або менш стабільних і найбільш важливих функціях. 
По-третє, режимна регламентація публічного управління, що здійснюється в 
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нормативній формі комплексних адміністративно-правових режимів, залишає 
достатній простір для адміністративного розсуду, без якого не можна уявити 
по-справжньому ефективної управлінської діяльності. При цьому одночасно 
створюється дієвий засіб обмеження свавілля і зловживань у здійсненні 
публічно-управлінської діяльності. 

Розділ 4 «Види адміністративно-правових режимів» складається з 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Критерії для класифікації адміністративно-правових 
режимів» встановлено, що адміністративно-правові режими різняться між 
собою особливістю методів регулювання, дією своїх принципів, природою 
утворення, розвитку й здійснення галузевих прав і свобод, особливістю санкцій, 
інституційними характерними рисами – існування законодавчої галузі, у якій 
центральне місце займає кодифікований акт. 

Здійснено класифікацію адміністративно-правових режимів залежно від 
осіб, щодо яких вони встановлюються, на правовий режим іноземця, особи без 
громадянства, біженця, переселенця тощо. За змістом адміністративно-правові 
режими поділено на податкові, митні, валютні тощо. Спираючись на критерій 
функцій права, режими поділено на режими особливого регулювання та 
особливої охорони. Залежно від ієрархічного рівня нормативно-правового акта, 
у якому встановлюються правові режими, виділено загальнодержавний, 
регіональний, муніципальний, а також локальний режими. Крім того, 
виокремлено внутрішньодержавний і міждержавний (режим економічних 
санкцій, територіальних вод тощо) адміністративно-правові режими, розподіл 
яких залежить від сфери використання.  

Підкреслено, що унікальність багатьох адміністративно-правових режимів 
полягає у тому, що норми матеріального права, які їх визначають, містяться в 
екологічному, трудовому, земельному праві, а процедура має адміністративно-
правовий характер. 

Узагальнено існуючі критерії класифікації адміністративно-правових 
режимів. Достатньо поширеним критерієм для поділу адміністративно-
правових режимів названо обсяг волі фізичних і юридичних осіб у застосуванні 
можливостей здійснення суб’єктивних прав. Звернено увагу на класифікацію 
адміністративно-правових режимів залежно від глибини зміни конституційного 
статусу фізичних та юридичних осіб. Крім того, наведено класифікації 
адміністративно-правових режимів залежно від: ступеня забезпечення 
зовнішньої й внутрішньої безпеки країни; територіального принципу дії; часу; 
окремих об’єктів; різновидів діяльності. 

У підрозділі 4.2 «Адміністративно-правовий режим публічного майна» 
підкреслено майже повну відсутність досліджень адміністративно-правового 
режиму врегулювання відносин з приводу власності. Бракує комплексного 
правового аналізу об’єднання категорій засобу й методу юридичного 
регулювання відносин, що виникають щодо володіння, користування й 
розпоряджання відповідними благами. 

Значну увагу приділено чинному адміністративному законодавству, що 
регулює правовий режим військового майна, представленому великою 
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кількістю як законів, так і підзаконних нормативно-правових актів, у яких 
вельми чітко визначені всі загальні питання щодо обігу військового майна, 
оборонного планування й замовлення військової техніки, а також іншого майна. 
Досліджені також особливості адміністративно-правових режимів майна 
комунальних унітарних підприємств, а також майна, що забезпечує 
функціонування суб’єктів публічної адміністрації. Визначено, що 
адміністративно-правовий режим публічного майна виділяється саме через 
специфіку об’єкта правого регулювання – власності Українського народу. 
Здійснено спробу визначення фактів виникнення адміністративно-правового 
режиму публічного майна, його зміни та припинення. 

У підрозділі 4.3 «Адміністративно-правові режими використання 
природних ресурсів» охарактеризовано адміністративно-правовий режим 
особливого об’єкта – природних ресурсів. Земля, її надра, атмосферне повітря, 
водні та інші природні ресурси, що знаходяться на території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони 
відповідно до Конституції України є об’єктами права власності Українського 
народу, від імені якого права власника втілюють у життя державні органи й 
органи місцевого самоврядування відповідно до норм, визначених 
Конституцією України.  

Встановлено, що реалізація й гарантування права власності на природні 
ресурси забезпечується здебільшого адміністративно-правовими інструментами 
правового впливу. Вони створюють специфічний адміністративно-правовий 
режим права власності на природні ресурси. 

Адміністративно-правовий режим об’єктів права власності на природні 
ресурси визначається як комплекс адміністративно-правових способів 
гарантування й регулювання втілення права власності на природні ресурси, що 
виражається у межах характеру й обсягу правомочностей щодо втілення права 
власності на певні об’єкти, так само як і у його гарантуванні. Характерною 
рисою адміністративно-правового режиму тут постає його формування 
об’єднанням категорій правового засобу, способу, прийому юридичного 
впливу. 

Обґрунтовано необхідність введення у правовий обіг поняття 
«адміністративно-правовий режим земельних ресурсів». Враховуючи той факт, 
що адміністративно-правовий режим земельних ресурсів встановлюється лише 
на землях з особливими умовами використання, необхідно виділити такі 
адміністративно-правові режими: земель, що зазнали забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, охоронних об’єктів магістральних трубопроводів, 
оборони, енергетики. Доцільним є застосування адміністративно-правового 
режиму земельних ресурсів щодо земель природо-заповідного фонду, 
оздоровчого, історико-культурного призначення, земельних ресурсів, що є 
місцем розташування особливо цінних природних об’єктів, застосування яких 
має специфічні особливості.  

У підрозділі 4.4 «Особливі адміністративно-правові режими» встановлено, 
що з урахуванням класифікації адміністративно-правових режимів залежно від 
глибини зміни конституційного статусу фізичних та юридичних осіб існують 
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адміністративно-правові режими, що не змінюють конституційного статус 
фізичних та юридичних осіб (наприклад, митний режим, санітарний режим) та 
особливі адміністративно-правові режими, у яких суттєво обмежуються права, 
свободи, законні інтереси людини з мотивів необхідності усунення загроз 
життю людей, державному суверенітету, а також з мотивів усунення загроз 
екологічній безпеці, де імперативний метод правового регулювання займає 
домінуюче положення серед інших.  

Вказано, що в особливих адміністративно-правових режимах визначено 
чіткі правила як для суб’єктів публічного управління, так і для фізичних та 
юридичних осіб, визначено законодавчо закріплені можливості обмеження 
прав, свобод людини в умовах особливих адміністративно-правових режимів 
(примусове відчуження об’єктів права приватної власності та ін.). Проведено 
аналіз таких особливих адміністративно-правових режимів, як: 
адміністративно-правовий режим військового стану, адміністративно-правовий 
режим надзвичайного стану, адміністративно-правовий режим 
антитерористичної операції.  

Доведено, що конструкція особливого адміністративно-правового режиму є 
адекватною формою стану суспільних відносин в екстремальних ситуаціях, що 
дозволяє застосовувати суб’єктами публічного управління надзвичайні засоби 
правового регулювання і одночасно зобов’язує гарантувати відповідність 
вказаних засобів конституційним вимогам щодо правового статусу особи. 

Розділ 5 «Перспективи функціонування та розвитку адміністративно-
правових режимів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Аналіз трансформацій суспільних відносин, що 
потребують особливого адміністративно-правового регулювання» 
встановлено, що теорія адміністративного права приділяє значну увагу 
складовим правового механізму адміністративного характеру, які варто більш 
чітко визначити, з’ясувати їх сутність та значення, доцільність віднесення 
частини до цілого. Зауважено, що трансформація суспільних відносин із 
появою антитерористичної операції на Сході країни в даному контексті стала 
передумовою для певних адміністративних процедур, які мають на меті 
адміністративно-правове регулювання даних відносин. Доведено, що, з огляду 
на те, що через адміністративно-правовий режим проявляється зв’язок публічного 
управління та адміністративного права, в умовах євроінтеграції України визначені 
адміністративно-правові режими мають стати «матрицею» реформ, що визначає 
суб’єктів, методи, форми їх діяльності, встановлює часові рамки, рівні взаємодії, 
оцінку ризиків, мету, обсяги фінансування (з ретельними розрахунками), оцінку 
якості результатів. 

Суспільні відносини, що передбачають врегулювання через особливі 
адміністративно-правові режими, запропоновано поділити на три основні групи:  

– суспільні відносини, об’єднані специфікою предмета правового 
регулювання та наявністю відповідного систематизованого законодавства, 
однак у межах загального предмета адміністративного права. Наприклад, 
суспільні відносини, що виникають під час здійснення медичної діяльності; 
відносини між органами публічного управління і освітніми закладами: 
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керівництво освітнім процесом, ліцензування діяльності органів освіти, 
атестація, акредитація та ін.; суспільні відносини у сфері реалізації прав на 
землю; телекомунікаційні правові суспільні відносини; суспільні відносини у 
сфері містобудування та ін.; 

– суспільні відносини, що виникають, змінюються, припиняються у сфері 
державної безпеки. Наприклад, суспільні відносини під час реалізації 
антитерористичної операції; суспільні відносини, що мають місце під час 
військової загрози; суспільні відносини під час стихійних лих, епідемій; 
суспільні відносини, пов’язані з переміщенням товарів через митний кордон; 

– каузальні суспільні відносини, що виникають з метою досягнення 
визначеної мети, пов’язаної з реформуванням визначених напрямів публічного 
управління. Наприклад, суспільні відносини, що трансформовані в процесі 
реформування судової системи, реформи у галузі правничої освіти, пенсійної 
системи та ін. 

У підрозділі 5.2 «Розвиток засобів функціонування адміністративно-
правових режимів» доведено, що єдиної думки щодо визначень поняття 
«правові засоби», «адміністративно-правові засоби» у науковій юридичній 
літературі бракує. 

Встановлено, що сукупність адміністративно-правових засобів являє собою 
одну з найефективніших структур охоронної діяльності державних органів, 
спрямовану на формування й розвиток суспільних відносин у межах 
різноманітних галузей права, ґрунтуючись на відповідній нормативній базі. 
Використання правових засобів адміністративного характеру перебуває в 
органічному взаємозв’язку із забезпеченням належного порядку в межах сфери 
управління. Адміністративне законодавство України визначає призначення, 
спрямованість, особливості змісту та алгоритм використання адміністративно-
правових засобів, а свій розвиток і деталізацію вони отримують у підзаконних 
нормативних актах. Доведено, що в межах адміністративно-правових режимів 
основною формою діяльності суб’єктів публічного управління визначено 
адміністративні акти та нормативні акти. У нормативних актах часто визначені 
стандарти та норми, що можуть знаходитись на межі права та економіки, 
техніки, будівничої діяльності, екології тощо (наприклад, максимально 
допустимі норми викидів шкідливих речовин в атмосферу). У нормативних 
актах також прописано детальну регламентацію дій суб’єктів, що здійснюють 
публічне управління. В адміністративних актах виражається волевиявлення 
суб’єктів публічного управління. За юридичними наслідками та суб’єктами 
адміністративно-правових режимів адміністративні акти можуть бути 
правооуповноважуючими, зобов’язуючими, забороняючими і такими, що 
містять відмови. За характером дії адміністративні акти та нормативні акти, що 
приймаються на забезпечення функціонування адміністративних режимів, 
поділяються на несприятливі та позитивні, у яких реалізовані, відповідно, такі 
засоби юридичного впливу, як дозволи і заборони. Прикладами 
адміністративних актів в адміністративно-правових режимах можуть бути 
також постанови, скарги, протоколи, акти, ліцензії, свідоцтва, посвідчення, 
рішення та ін. Через процедури прийняття адміністративних актів може бути 
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застосовано заходи адміністративного примусу та адміністративної 
відповідальності за порушення режимних норм. До неправових засобів 
забезпечення адміністративно-правових режимів віднесено використання 
матеріальних ресурсів. 

Визначено, що правові засоби адміністративно-правових режимів являють 
собою різні за власною природою інституційні утворення, завдяки яким 
втілюється у життя правовий потенціал та його сила.  

У підрозділі 5.3 «Шляхи удосконалення забезпечення функціонування 
адміністративних режимів» вказано на непоодинокі випадки неефективності 
чинного законодавства, що складає першооснову адміністративно-правових 
режимів. Причинами такого стану справ є недоліки фінансування та організації. 

Встановлено, що під час оцінки витрат на реалізацію прийнятих законів 
найбільш вагомими є аргументи, які прямо випливають з норм відповідних 
законопроектів. При цьому весь інший пласт нормативних, економічних і 
організаційних рішень, пов’язаних з необхідністю реорганізації системи 
публічного управління, залишається поза увагою. Визначено, що для 
адекватних підрахунків запровадження адміністративно-правового режиму 
необхідно щонайменше визначитися з організаційними структурами, які будуть 
втілювати режим. Відзначено, що нормативний характер адміністративно-
правових режимів припускає множинність організаційних схем їх реалізації, 
тому відпрацювання цих схем повинно мати нормативний характер і 
передбачати щонайменше істотну варіативність. Звідси особливе завдання 
оцінки можливостей публічно-управлінських інститутів у реалізації 
адміністративно-правових режимів, що проектуються законодавцем. 

У результаті проведеного соціологічного дослідження методом анкетування 
386 осіб було виявлено найбільш актуальні, на думку респондентів, проблеми 
українського суспільства, що потребують режимного адміністративно-
правового регулювання. 

Наголошено, що об’єктом державно-управлінського впливу можуть бути 
відносини, врегульовані багатьма галузями права і законодавства. Проте 
суб’єкт – це завжди орган публічного управління. Важливою є наявність 
публічних інтересів у сфері реалізації таких повноважень.  

Доведено, що, незважаючи на те, що нормативно визначено лише один вид 
адміністративно-правових режимів (особливі адміністративно-правові режими) 
у реальному житті модель адміністративно-правових режимів за рахунок 
використання, крім примусу, ще двох методів адміністративного права набагато 
змістовніша, ніж у догматичній теорії та нормативно-правових актах. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми, яке виявляється у визначенні сутності, особливостей та системи 
адміністративно-правових режимів, що дозволило сформувати відповідну 
наукову концепцію, а також обґрунтувати низку нових положень і 
рекомендацій щодо подальших напрямків і перспектив функціонування та 
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розвитку зазначених режимів. За результатами дисертаційної роботи 
сформульовано такі основні висновки: 

1. В ході історико-ретроспективного огляду виникнення ідеї 
адміністративно-правових режимів визначено її походження від більш 
«широкої» ідеї правових режимів. Встановлено, що категорія «правовий 
режим» входить до наукового обігу з XIХ ст. і стосується насамперед політико-
державної сфери, поступово набуваючи популярності й розповсюджуючись на 
інші аспекти суспільного життя. Розкрито пряму залежність становлення й 
розвитку правових режимів як суспільно-правового явища від конкретної 
форми політичного режиму – демократії. Аргументовано історично-культурну 
зумовленість оформлення правових режимів; їх виникнення й розвиток 
безпосередньо пов’язані із соціальною потребою в унормуванні тих відносин, 
які в попередні періоди будувались на ґрунті звичаїв або релігійних приписів, 
тобто правові режими слід вважати продуктом Нового часу. Встановлено 
обов’язкову його складову – зміну звичного масиву прав і свобод осіб, які 
підпадають під його дію.  

2. Обґрунтовано, що визначальною ознакою нормативно-правового 
забезпечення адміністративно-правових режимів є те, що в Україні 
продовжується процес формування нових теоретичних засад визначення 
предмета адміністративного права, тоді як визначення сутності категорії 
адміністративно-правового режиму на законодавчому рівні продовжує 
ґрунтуватися на державоцентристській радянській правовій ідеології. 

3. Встановлено, що міжнародно-правове забезпечення адміністративно-
правових режимів характеризує виведення на перші позиції не інтересів 
окремої держави, й навіть не наднаціональних інтересів світової спільноти 
взагалі, а прав особи і громадянина. Міжнародно-правові принципи режиму 
надзвичайного стану, що містяться у Загальній декларації прав людини, 
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Міжнародному пакті 
про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод та інших документах, мають обов’язковий характер для 
національного законодавства держав, які беруть у них участь. При цьому 
функції контролю за практикою застосування міжнародного законодавства та 
вирішення спорів, що виникають у зв’язку з цим, покладаються на спеціальні 
міжнародні організації – Комітет з прав людини, Європейську комісію з прав 
людини, Європейський суд з прав людини. 

4. Здійснено характеристику адміністративно-правових відносин, що 
передбачають режимне регулювання. Визначено, що такі відносини можуть 
бути об’єднані специфікою предмета правового регулювання та наявністю 
відповідного систематизованого законодавства у межах загального предмета 
адміністративного права: суспільні відносини, що виникають, змінюються, 
припиняються у сфері державної безпеки; каузальні суспільні відносини, що 
виникають з метою реформування визначених напрямів публічного управління. 

5. Визначено особливості процедурних характеристик здійснення 
адміністративно-правових режимів: жорстка регламентація, вичерпний перелік 
владних суб’єктів, обмеженість вибору поведінки громадянином, однак яка 
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фактично послаблюється при застосуванні диспозитивного методу і методу 
реординації, що також застосовуються в адміністративно-правових режимах. 
Доведено, що примус – домінуючий метод безпосереднього функціонування 
лише незначної кількості адміністративно-правових режимів, таких, як: 
адміністративно-правовий режим надзвичайного стану, адміністративно-
правовий режим антитерористичної операції, адміністративно-правовий режим 
воєнного стану, епідемії тощо. Визначено, що на сьогодні примус вже не є 
основним методом, що застосовується у більшості адміністративно-правових 
режимів.  

6. Обґрунтовано, що адміністративно-правові режими можуть стати 
універсальним інструментом держави у правореалізації та правотворенні на 
основі об’єктивно існуючих суспільних потреб, які, у свою чергу, акумулюють 
відповідні потреби та цінності, права і свободи людини-громадянина. Через 
зазначені методи адміністративно-правових режимів поступово втілюється 
концепція людиноцентризму адміністративного права. 

Доведено, що останніми роками діяльність законодавця отримує чітко 
виражену спрямованість на конкретну впорядкованість комплексних за своїм 
соціальним і правовим змістом відносин, які виникають у зв’язку з реалізацією 
окремих видів діяльності. Поява множинних великих комплексних 
адміністративно-правових режимів нерідко породжує прагнення їх 
ототожнення з новими галузями права. Такий підхід може виявитися руйнівним 
для всієї системи права України. 

7. Визначено, що об’єкт режимного адміністративно-правового 
регулювання – це певна система управлінських відносин, які здійснюють 
опосередкування процесу організації й функціонування таких правових 
відносин. «Об’єкт» включає в себе не тільки юридичні, але і всі інші реальні 
умови, в яких особа існує та діє. Таке сприйняття об’єкта правового 
регулювання законодавцем передбачає необхідність використання ним 
досягнень усіх людинознавчих наук, але особливо – філософії, юриспруденції, 
економічної науки, психології, конфліктології, політології, соціології. 

8. Адміністративно-правовий режим запропоновано розуміти як особливий 
порядок правового регулювання, запровадження якого обумовлено специфікою 
предмета регулювання, що полягає у встановленні сукупності правил, 
сформульованих у формі дозволів, заборон, регламентів, процедур, яких 
повинні дотримуватися суб’єкти публічного управління з метою найбільш 
ефективного забезпечення прав, свобод, законних інтересів фізичних осіб, прав 
та свобод юридичних осіб. 

9. Визначено, що потенціал функцій адміністративно-правових режимів 
використовується не повною мірою, свідченням чого є неефективність чинного 
законодавства. Причинами такого стану справ є недоліки фінансування і 
організації. 

10. Розкрито зміст адміністративно-правових режимів, до якого включено: 
підстави виникнення (в цілому юридичні факти, норми права), акти реалізації 
права, адміністративно-правовий статус суб’єктів та об’єктів режимного 
адміністративно-правового регулювання, механізми взаємозв’язків між 
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суб’єктами та об’єктами, способи адміністративно-правового регулювання, 
порядок фінансування й витратної компенсації щодо реалізації режимної 
організації, а також принципи адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин. 

11. Запропоновано поняття комплексних адміністративно-правових 
режимів, пов’язаних із реалізацією реформ у країні (як одного з трьох основних 
різновидів адміністративно-правових режимів), визначати як каузальний (з 
конкретно визначеною метою, що має часові, якісні, фактичні критерії 
втілення), урегульований правом нормативний порядок реалізації обов’язків 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Час, на який 
запроваджується конкретний комплексний адміністративно-правовий режим, 
зумовлений моментом досягнення запланованого результату. Коло суб’єктів 
публічного управління та їх обов’язки необхідно визначати залежно від мети 
комплексного адміністративно-правового режиму та з урахуванням його 
характеристики як динамічного комплексу, що змінюється, звужується, 
розширюється в процесі реалізації. 

12. Виділено та досліджено адміністративно-правовий режим публічного 
майна, при цьому зазначено про на брак комплексного правового аналізу 
об’єднання категорій засобу й методу юридичного регулювання правовідносин, 
що виникають щодо володіння, користування й розпоряджання відповідними 
благами. Визначено, що власність в об’єктивному та суб’єктивному значеннях 
становить матеріальну основу громадянською суспільства, визначає ступінь 
свободи особи в державі. Саме економічна свобода людини є фундаментом для 
свободи особи в межах інших сфер, тобто вона постає гарантом свободи 
економічного характеру. 

Аргументовано, що в умовах демократизації державного управління і 
розвитку ринкових відносин адміністративно-правові режими можуть 
охоплювати окремі управлінські процедури, пов’язані з отриманням дозволів на 
заняття певними видами діяльності. Це, наприклад, процедури ліцензування, 
атестації, акредитації, сертифікації та їм подібні. При цьому зазначені 
процедури можуть передбачати необхідність дотримання об’єктами державного 
управління, що їм підлягають, інших адміністративно-правових режимів. Таким 
чином, мають місце ситуації, коли вимоги одного адміністративно-правового 
режиму включають в себе вимоги іншого. Це призводить до складних 
взаємозв’язків між різними адміністративно-правовими режимами, причому 
незалежно від конкретних суб’єктів і об’єктів публічного управління. 

13. Встановлено, що в умовах євроінтеграційних процесів особливого 
значення набуває питання вирішення проблеми адміністративно-режимного 
регулювання використання природних ресурсів. Обґрунтовано необхідність 
посилення публічно-правових засобів впливу на природоресурсні відносини, 
посилення ролі засобів державного примусу у вирішенні екологічних проблем, 
акцентовано увагу на доцільності забезпечення прозорості адміністративних 
дозвільно-ліцензійних процедур.  

14. Обґрунтовано, що особливою сферою режимної регламентації є 
адміністративно-правові режими надзвичайного і воєнного стану, 
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адміністративно-правовий режим довготривалої антитерористичної операції. 
Стосовно них зазначено наступне: а) серед адміністративно-правових режимів, 
у рамках яких відбувається правоохоронна діяльність, особливе місце 
посідають режими надзвичайного і воєнного стану, врегульовані відповідними 
спеціальними законами; б) заходи правоохоронної діяльності, що 
застосовуються в рамках зазначених режимів, істотно відрізняються від усіх 
інших, оскільки зачіпають гарантовані для звичайних умов функціонування 
права і обов’язки громадян; в) наявність особливих загроз безпеки і 
правопорядку передбачає наявність надзвичайних режимів правоохоронної 
діяльності і вимагає спеціальної правової регламентації.  

15. Обґрунтовано, що запропонована розширена система адміністративно-
правових режимів сприятиме забезпеченню ефективного публічного управління 
в найбільш важливих і вразливих сферах державно-управлінського впливу; 
вона знімає питання про штучно утворені комплексні галузі права, однак дає 
можливість правильного застосування комплексних галузей законодавства, а 
також сприяє втіленню концепції людиноцентризму в адміністративному праві. 

16. Доведено неефективність дослідження адміністративно-правових 
режимів через критерії їх класифікації. З урахуванням виникнення нових видів 
суспільних відносин, що потребують правового регулювання, визначення всіх 
можливих видів адміністративно-правових режимів не впливає на якість 
публічного управління. Важливим є зміст адміністративно-правових режимів, 
визначений комплексністю необхідних заходів органів публічного управління, 
спрямованих на досягнення мети адміністративно-правового режиму.  

17. Визначено напрями вдосконалення забезпечення функціонування 
адміністративно-правових режимів через створення системи державно-
управлінської експертизи режимної організації публічного управління, 
визначення необхідності регулювання суспільних відносин, що врегульовані 
окремими значними за обсягом масивами законодавства, методами та 
інструментами адміністративного права шляхом запровадження 
адміністративно-правових режимів, що регулюють комплексні за своїм 
предметом та змістом правовідносини (аграрні, екологічні, митні, медичні, 
освітні та ін.). 
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АНОТАЦІЇ 

 
Коваленко Н. В. Адміністративно-правові режими. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню чинного законодавства 
України, історичних, сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з 
метою визначення сутності, особливостей та системи адміністративно-правових 
режимів, а також формулювання пропозицій та рекомендацій щодо 
удосконалення їх функціонування. 

Визначено історико-соціальні передумови виникнення адміністративно-
правових режимів. Проведена характеристика нормативного забезпечення 
адміністративно-правових режимів в Україні. Встановлено вплив норм 
міжнародного права на регулювання адміністративно-правових режимів. 
Розкрито сутність та структуру механізму адміністративно-правового 
регулювання. Охарактеризовано адміністративно-правові відносини, що 
передбачають режимне регулювання. Визначено особливості реалізації 
правових норм в умовах дії адміністративно-правових режимів. Окреслено 
об’єкти режимного адміністративно-правового регулювання. Визначено 
поняття та структуру адміністративно-правових режимів. 

Встановлено види та здійснено характеристику функцій адміністративно-
правових режимів. Розкрито зміст адміністративно-правових режимів. 
Встановлено критерії класифікації адміністративно-правових режимів. 
Визначено сутність адміністративно-правового режиму публічного майна. 
Охарактеризовано адміністративно-правові режими використання природних 
ресурсів. Окреслено характерні риси особливих адміністративно-правових 
режимів. Прогнозовано трансформації суспільних відносин, що потребують 
режимного адміністративно-правового регулювання. Встановлено напрями 
розвитку засобів функціонування адміністративно-правових режимів. 
Визначено напрями вдосконалення забезпечення функціонування 
адміністративно-правових режимів. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний акт, 
адміністративно-правовий режим, дозвіл, комплексна галузь законодавства, 
примус, публічне управління, регламент, реординація, реформування. 

 
Коваленко Н. В. Административно-правовые режимы. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию действующего 
законодательства Украины, исторических, современных отечественных и 
зарубежных научных источников с целью определения сущности, особенностей 
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и системы административно-правовых режимов, а также формулированию 
предложений и рекомендаций по совершенствованию их функционирования. 

Определены историко-социальные предпосылки возникновения 
административно-правовых режимов. Проведена характеристика нормативного 
обеспечения административно-правовых режимов в Украине. Установлено 
влияние норм международного права на регулирование административно-
правовых режимов. Раскрыта сущность и структура механизма 
административно-правового регулирования. Охарактеризованы 
административно-правовые отношения, предусматривающие режимное 
регулирование. Определены особенности реализации правовых норм в 
условиях действия административно-правовых режимов. Определены объекты 
режимного административно-правового регулирования. Определены понятие и 
структура административно-правовых режимов. 

Предложено обновленную систему административно-правовых режимов, 
включая: административно-правовые режимы, которыми неправильно 
называют комплексные отрасли права (административно-правовой режим в 
сфере телекоммуникаций, административно-правовой режим в медицинской 
сфере, административно-правовой режим в сфере образования, 
административно-правовой режим в сфере земельных правоотношений и др.); 
специальные административно-правовые режимы или административно-
правовые режимы в сфере государственной безопасности (административно-
правовой режим антитеррористической операции, административно-правовой 
режим военного положения, административно-правовой режим пребывания и 
передвижения иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, 
таможенный режим, чрезвычайное положение (последние не содержат в своем 
определенном законом названии указание «административный», что не меняет 
их сути как административно-правовых режимов) и др.); административно-
правовые режимы, успешная реализация которых позволяет провести 
реформирование системы публичного администрирования в отдельных 
направлениях (административно-правовой режим евроинтеграции, 
административно-правовой режим реформирования пенсионной сферы, 
административно-правовой режим реформирования в области образования, 
административно-правовой режим реализации судебной реформы и др.). 

Установлены виды и осуществлена характеристика функций 
административно-правовых режимов. Раскрыто содержание административно-
правовых режимов. Установлены критерии классификации административно-
правовых режимов. Определена сущность административно-правового режима 
публичного имущества. Охарактеризованы административно-правовые режимы 
использования природных ресурсов. Охарактеризован административно-
правовой режим неимущественных прав. Определены характерные черты 
особых административно-правовых режимов. Спрогнозированы 
трансформации общественных отношений, требующие режимного 
административно-правового регулирования. Установлены направления 
развития средств функционирования административно-правовых режимов. 
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Определены направления совершенствования обеспечения функционирования 
административно-правовых режимов. 

Ключевые слова: административная процедура, административный акт, 
административно-правовой режим, разрешение, комплексная отрасль 
законодательства, принуждение, публичное управление, регламент, 
реординация, реформирование. 

 
Kovalenko N. V. Administrative legal regimes. – Manuscript. 
The thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – administrative 

law and process; financial law; information law. – Zaporizhzhya National University, 
Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to the comprehensive study of the current legislation of 
Ukraine, historical, contemporary domestic and foreign scientific sources in order to 
determine the essence, features, and system of administrative and legal regimes, as 
well as formulate proposals and recommendations for improving their functioning. 

The historical and social preconditions for the occurrence of administrative legal 
regimes are determined. Characteristics of regulatory provision for administrative 
legal regimes in Ukraine are carried out. The influence of the standards of 
international law on the regulation of administrative legal regimes is determined. The 
essence and structure of the mechanism of administrative legal regulation are 
revealed. The administrative legal relations, which provide for regime regulation, are 
described. Peculiarities of realization of legal rules in the conditions of administrative 
legal regimes are determined. Objects of regime administrative legal regulation are 
outlined. The concept and structure of administrative legal regimes are defined. 

The types of the functions of administrative legal regimes are determined and the 
characteristics are conducted. The content of administrative legal regimes is revealed. 
The criteria of classification of administrative legal regimes are established. The 
essence of the administrative legal regime of public property is determined. The 
administrative legal regimes of the use of natural resources are described. 
Characteristic features of special administrative legal regimes are outlined. 
Transformations of social relations that require regime administrative and legal 
regulation are forecasted. Directions of development of means of the functioning of 
administrative legal regimes are determined. Directions for the improvement of the 
functioning of administrative legal regimes are identified. 

Key words: administrative procedure, administrative act, administrative legal 
regime, compulsion, complex branch of legislation, permission, public 
administration, regulations, reordination, reformation. 
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	АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ

	Суспільні відносини, що передбачають врегулювання через особливі адміністративно-правові режими, запропоновано поділити на три основні групи:
	– суспільні відносини, об’єднані специфікою предмета правового регулювання та наявністю відповідного систематизованого законодавства, однак у межах загального предмета адміністративного права. Наприклад, суспільні відносини, що виникають під час здійс...
	– суспільні відносини, що виникають, змінюються, припиняються у сфері державної безпеки. Наприклад, суспільні відносини під час реалізації антитерористичної операції; суспільні відносини, що мають місце під час військової загрози; суспільні відносини ...
	– каузальні суспільні відносини, що виникають з метою досягнення визначеної мети, пов’язаної з реформуванням визначених напрямів публічного управління. Наприклад, суспільні відносини, що трансформовані в процесі реформування судової системи, реформи у...
	Встановлено, що сукупність адміністративно-правових засобів являє собою одну з найефективніших структур охоронної діяльності державних органів, спрямовану на формування й розвиток суспільних відносин у межах різноманітних галузей права, ґрунтуючись на...
	14. Обґрунтовано, що особливою сферою режимної регламентації є адміністративно-правові режими надзвичайного і воєнного стану, адміністративно-правовий режим довготривалої антитерористичної операції. Стосовно них зазначено наступне: а) серед адміністративно�

