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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО 

ЕЛЕМЕНТИ 
 
Стаття присвячена адміністративно-правовому механізму інституту реєстрації фізичних осіб органами 

виконавчої влади. Розглянуто основні поняття та елементи адміністративно-правового механізму інституту 
реєстрації людини та громадянина. 
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Mehtieva T. MECHANISM OF REALIZATION OF THE INSTITUTE OF REGISTRATION OF 

PHYSICAL PERSONS AND ITS ELEMENTS 
This article deals with the administrative law mechanism of individual person registration institution by the organs 

of the executive power. It includes the main concepts and elements of the administrative law, mechanism of registration 
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Постановка проблеми. Проголошення незалежності України супроводжується виникненням складних та 

комплексних суспільних відносин, які потребують правового регулювання, що можливе через вдосконалення 
діяльності органів державної влади. Українська влада реалізуючи призначення демократичної, соціальної, правової 
держави створювала умови для реалізації прав і свобод громадян. 

Конституція України (ст. 33), відповідно до Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини та основних свобод і протоколів до неї, іншими 
міжнародними актами всім, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантує свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.  

Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею 
державної політики у сфері адміністративно-правового регулювання реєстрації фізичних осіб. 

Важливість реформування діяльності органів державної влади у сфері реєстрації громадян та юридичних 
осіб, зумовлюють необхідність предметного дослідження інституту реєстрації, зокрема фізичних осіб. 

До теперішнього часу інститут реєстрації людини та громадянина вивчався або в контексті регулювання 
міграції іноземних громадян, апатридів, біженців, або в рамках дослідження права громадян на свободу 
пересування; або з позиції захисту кордонів держави від незаконних мігрантів. По суті облік фізичних осіб, як 
самостійний інститут адміністративно-правового регулювання до цього часу комплексно не розглядався. Однак, від 
належного виконання реєстраційної політики залежить ефективне регулювання всіх міграційних процесів, захист 
прав громадян на свободу пересування, проживання, документообіг та реєстрацію. 

Внаслідок зміни відношення держави до цілей регулювання пересування громадян по країні стала можливим 
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заміна існування інституту прописки на реєстраційний облік громадян за місцем перебування та місцем 
проживання. 

За допомогою реєстраційного обліку, держава вирішує такі важливі для себе задачі як: облік населення; 
регулювання міграційних потоків; необхідність створення умов для реалізації громадянами прав та свобод, 
виконання обов’язків перед іншими громадянами, державою та суспільством; підтримка охорони громадського 
порядку і забезпечення громадської безпеки. 

На практиці при реєстрації людини та громадянина виникають численні проблеми, пов’язані з нормативним 
регулюванням даного процесу. Відсутність систематизованого законодавства в області реєстраційного обліку 
виявляє об’єктивну необхідність аналізу нормативно-правової бази України в області державного управління 
діяльністю по реєстраційному обліку фізичних осіб у процесі їх проживання на території України.  

Таким чином актуальність даної статті обумовлена аналізом складових елементів адміністративно-правового 
регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах з адміністративного права неодноразово 
досліджувався адміністративно-правовий механізм, про це вказують праці О. Бандурки, Д. Баранника, А. Басова, 
В. Конопльова, М. Корнієнко, М. Конопльової, В. Авер’янова, Д. Бахраха, Ю. Битяка, Є. Додіна, А. Комзюка, 
О. Остапенка, В. Пєткова та ін. 

Проте не зважаючи на низку напрацювань в даній галузі залишається безліч проблем організаційно-
правового характеру: відсутність кодифікаційного акту, єдиного реєстру фізичних осіб тощо. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз адміністративно-правового механізму реалізації 
інституту реєстрації фізичних осіб та характеристика його елементів. 

Виклад основного матеріалу. Проголошення незалежності України супроводжується виникненням 
складних та комплексних суспільних відносин, які потребують правового регулювання, що можливе через 
вдосконалення діяльності органів виконавчої влади. Одним з головних обов’язків держави є забезпечення захисту 
прав і свобод людини і громадянина, у якому інститут реєстрації, зокрема фізичних осіб, відіграє важливу роль. 
Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право – через нормативне 
регулювання [1, с. 488]. Тому актуальним завданням сьогодні є здійснення наукового аналізу адміністративно-
правового механізму реалізації інституту реєстрації фізичних осіб. Він є важливим складовим процесу 
забезпечення та захисту конституційних прав та свобод людини та громадянина. 

Визначаючи право як юридичний вплив на суспільні відносини, як правове регулювання вольової поведінки 
учасників суспільних відносин, слід погодитися з думкою В. Селіванова та Н. Діденка про створення сучасних 
дієвих механізмів правового реґулювання [2, с. 10], за допомогою яких забезпечується ефективність юридичного 
впливу на суспільні відносини, зокрема на відносини у сфері державної реєстрації фізичних осіб. 

На наш погляд, бачиться доцільним з урахуванням уточненого правового статусу, завдань і функцій органів 
виконавчої влади до компетенції яких відносяться ведення державного обліку людини та громадянина більш 
предметно зупинитися на визначенні механізму адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності та 
складових такого механізму, напрямах його вдосконалення та ґарантіях забезпечення надійного функціонування в 
умовах побудови правової демократичної держави.  

Вважаємо, що для кращого розуміння змісту адміністративно-правового регулювання реєстраційної 
політики держави у сфері ведення спеціальних обліків людини та громадянина необхідно розкрити поняття та 
сутність таких категорій, як «механізм», «правове регулювання», «механізм правового регулювання».  

Найбільш часто термін «механізм» застосовується у техніці й трактується як «пристрій, що передає або 
перетворює рух» [3, с. 665]. 

В юриспруденції вживаються такі терміни, як «соціальний механізм», «механізм правотворчості», «механізм 
дії права», «механізм впливу права на суспільні відносини», «механізм правового реґулювання», «механізм 
правового управління» та інших.  

Правове регулювання охоплює різні сторони суспільного життя, а юридичної форми набувають основні й 
найважливіші види суспільних відносин у різних сферах людської діяльності, які потребують не просто 
законодавчої форми, а її змістовної правової наповненості. У цьому плані спеціальні юридичні знання про 
особливості та прояви права, правового регулювання та забезпечення, що досягаються правознавством, 
дозволяють свідомо і більш точно розібратися у тих соціальних процесах, які зазнають юридичного впливу з боку 
держави і вимагають свого юридичного впорядкування з одночасним наповненням його правовим змістом [4, 
с. 32]. 

Одним із перших вчених, хто розглянув та навів сутність правового регулювання та його механізм, був 
С.С. Алексєєв. Він зазначив, що правове регулювання – головне, вирішальне визначення правової дійсності, яка 
розглядається в динаміці з активно-дієвого боку [5].  

О.Ф. Скакун під правовим регулюванням пропонує розуміти здійснюване державою за допомогою права і 
сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток [1, 
с. 488].  
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Досліджуючи проблеми правового регулювання адміністративно-наглядової діяльності міліції більшість 
учених, у т.ч. і Х.П. Ярмакі, вважають, що правове регулювання — це правовий вплив держави на суспільні 
відносини [4, с. 33].  

Дослідженню питань механізму правового реґулювання значну увагу приділили С.С. Алексєєв [6, с. 79], 
В.М. Корельський [7, с. 541-546], В.В. Копєйчиков [8, с. 220-221], М.І. Матузов, О.В. Малько [9, с. 625], 
О.Ф. Скакун [10, с. 271] та інші вчені-правознавці. 

Поняття «механізм правового реґулювання» вперше у юридичну науку ввів і розкрив його зміст 
С.С. Алексєєв. На погляд ученого, під таким механізмом слід розуміти взяту в єдності сукупність юридичних 
засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [11, с. 30; 12, с. 24].  

В одному зі своїх досліджень В.М. Горшеньов зробив висновок, що під механізмом правового реґулювання 
маються на увазі способи впливу, реалізації права, а також проміжні ланки – правовідносини, які переводять 
нормативність права до впорядкованості суспільних відносин [13, с. 154-155]. 

В.М. Протасов, який досліджував цю категорію, уважає її не завершеною правовою конструкцією, а певною 
стадією осмислення правової дійсності на шляху до утворення правової системи [14, с. 65]. Категорія «правова 
система» виступає метою, результатом і водночас інструментом системного вивчення правової дійсності. 
Розроблення категорії «правова система» зумовлене не тільки широкою постановкою системних досліджень у 
філософській науці, наявним досвідом застосування системного підходу до деяких окремих питань правознавства, 
але й насамперед незадовільним станом синтезу правової думки. 

Наведені загальнотеоретичні положення стали підґрунтям для визначення механізму адміністративно-
правового реґулювання вченими-адміністративістами. 

Професор І.П. Голосніченко під механізмом адміністративно-правового реґулювання розуміє сукупність 
адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі 
реалізації державної виконавчої влади, а його структурними елементами визначає норми адміністративного права, 
адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм адміністративного права й акти реалізації 
адміністративно-правових норм і відносин [15, с. 14]. Л.В. Коваль у своєму конспекті лекцій схематично 
відображає механізм адміністративно-правового відношення, у якому беруть участь три чинники: правова норма, 
юридичний факт і суб’єкти. При цьому адміністративно-правове відношення, на його думку, є фактом 
релевантним, бо виникає, змінюється, припиняється внаслідок юридичного факту [16, с. 18]. 

Сучасний стан розвитку інституту реєстрації людини та громадянина дає підстави стверджувати, що в 
регулюванні слід поєднувати повноваження декількох різних за своїми призначеннями органів виконавчої влади, 
аби воно було більш ефективним залежно від завдань, які необхідно вирішувати виключно за допомогою засобів 
адміністративно-правового реґулювання. Тому, з урахуванням реформування всієї системи правоохоронних 
органів, в основу якого покладено Концепцію адміністративної реформи в Україні [17], особливого значення 
набувають необхідність створення єдиного нормативно-правового акту який регулював діяльність реєстрації 
фізичних осіб у державі. На сьогодні існує значна кількість нормативно-правових актів, які регулюють інститут 
реєстрації, але відсутність систематизованого законодавства в області реєстраційного обліку фізичних осіб виявляє 
об'єктивну необхідність аналізу нормативно-правової бази в області діяльності органами виконавчої влади 
реєстраційного обліку людей та громадян з одночасним виробленням заходів щодо вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання інституту реєстрації.  

На наш погляд, функціонування механізму адміністративно-правового реґулювання діяльності органів 
виконавчої влади щодо розвитку інституту реєстрації не порушуючи при цьому основних прав та свобод людини 
та громадянина, значною мірою залежить від спеціальних адміністративно-правових заходів. 

Розглядаючи механізм адміністративно-правового реґулювання, С.Т. Гончарук розуміє під ним систему 
адміністративно-правових засобів (елементів), за допомогою яких здійснюється правове реґулювання 
(упорядкування) суспільних відносин у сфері державного управління [18, с. 23]. 

Крім зазначеного, механізм правового регулювання складають елементи, обов’язкові на окремих його 
стадіях. Кожний елемент відіграє специфічну роль у регулюванні діяльності суб’єктів і суспільних відносин, що 
виникають на їх основі [1, с. 498]. Слід зазначити, що відмінність у трактуванні цього терміна, що в основному 
полягає в деталізації чи конкретизації значень, впливає у такий спосіб і на наведену характеристику елементів 
механізму правового регулювання.  

Так, А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков характеризують лише три його основні елементи: 
норми права; правові відносини; акти реалізації прав і обов’язків [19, с. 261]. 

Деякі науковці, крім зазначених, виокремлюють ще один елемент – категорію «юридичні факти» [20, с. 91].  
О.Ф. Скакун, крім конкретизації зазначених основних елементів, вносить до цього переліку й акти 

застосування норм права [1, с. 498]. 
С.С. Алексєєв до зазначених елементів додає «правосвідомість» та «режим законності» [21, с. 230].  
Слід зазначити, що сама категорія «механізм правового регулювання» виникла у межах загальної теорії 

права для відображення руху, функціонування правової форми. У подальшому вона розвинулася і знайшла нових 
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прихильників. У свою чергу, базуючись, як й інші галузеві дисципліни, на принципах і засадах загальної теорії 
права, адміністративне право теж у певний спосіб реагує на формулювання нових теоретичних аспектів, які 
стосуються проблеми правового регулювання.  

Це дає можливість стверджувати, що сьогодні механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 
відносин розглядається як категорія, що виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість 
суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Інакше кажучи, правові норми, які 
використовуються в адміністративному праві, самі по собі є статистичними, а в рух вони приводяться саме за 
допомогою механізму адміністративно-правового регулювання. 

На нашу думку, найбільш повно поняття «механізм адміністративно-правового регулювання» розкрила 
Т.О. Коломоєць, яка розуміє під цим «сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове 
регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права» [22, с. 23].  

На думку Х.П. Ярмакі, структурними елементами механізму адміністративно-правового регулювання є: 
норми адміністративного права; адміністративно-правові відносини; акти тлумачення норм адміністративного 
права; акти реалізації адміністративно-правових норм [4, с. 38]. 

Правове регулювання діяльності суб’єктів органів виконавчої влади щодо державної реєстрації фізичних 
осіб забезпечується значною кількістю нормативних актів, які відрізняються один від одного за багатьма ознаками 
– назвою, юридичною силою, порядком прийняття, набранням чинності, відомчою належністю тощо. Система 
нормативно-правового регулювання інституту реєстрації становить сукупність законів та підзаконних 
нормативних актів, які створюють правове поле для її належної реалізації.  

Суб’єктами адміністративно-правового регулювання у сфері реєстрації людини та громадянина є система 
спеціальних органів виконавчої влади, що взаємодіють між собою, між якими розподілені певні державно-владні 
повноваження щодо державного регулювання інституту реєстрації. 

Одним із основних завдань механізму адміністративно-правового регулювання державної реєстрації 
фізичних осіб є захист конституційних прав та свобод людини та громадянина, а також відновлення порушених 
прав. 

Під механізмом реалізації прав та свобод особи слід розуміти засоби і фактори, що можуть створити умови 
для реалізації особистих прав людини, передбачених Конституцією України. Перш за все, це право на вільний 
розвиток своєї особистості (ст.23), право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на 
свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32); право на 
свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33) тощо [23].  

Отже, ґрунтуючись на викладеному вище, можна зробити висновок, що адміністративно-правовий механізм 
регулювання реєстрації – це системи норм, що регулюють відносини у сфері діяльності суб’єктів органів 
державної влади щодо реєстрації фізичних осіб, спрямованих на реалізацію повноважень між учасниками цих 
відносин, у випадку порушення яких застосовуються заходи державного впливу. 

Основними складовими адміністративно-правового механізму інституту реєстрації людини та громадянина 
є:  

норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів зазначених суспільних правовідносин;  
правовідносини у сфері державної реєстрації фізичних осіб як різновид суспільних відносин, які 

регламентуються правовими нормами і забезпечують взаємодію останніх із відповідними суб’єктами органів 
виконавчої влади;  

нормативно-правові акти, які регламентують діяльність суб’єктів органів виконавчої влади, які мають 
повноваження щодо реєстрації людини та громадянина;  

адміністративна відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується до осіб, які 
вчинили порушення законодавства у сфері реєстрації людини та громадянина. 

Таким чином, механізм адміністративно-правового реґулювання у сфері реєстрації фізичних осіб – це 
сукупність адміністративно-правових засобів впливу на суспільні відносини з забезпечення державної реєстрації 
людини та громадянина, котрі складаються в процесі адміністративно-розпорядчої діяльності держави. 

Головним орієнтиром для розвитку й удосконалення елементів механізму інституту реєстрації, підвищення 
його ефективності повинні стати спільні інтереси людини та держави. Виступаючи у вигляді юридичної технології 
задоволення таких інтересів, механізм адміністративно-правового реґулювання діяльності вказаних органів 
державної влади повинен бути соціально ціннісним, з дотриманням конституційних прав та свобод забезпечувати 
ведення належного обліку людини та громадянина у державі, особисту та громадську безпеку, сприяти 
визначенню якісно нової регулятивної та соціальної функції держави. 

Разом із тим, масштабні організаційно-правові заходи в рамках адміністративної реформи в Україні, на наш 
погляд, зумовлюють підвищену увагу до питань удосконалення механізму правового реґулювання в окремих 
сферах і галузях життєдіяльності суспільства. Першочергове значення мають механізми, які спрямовані на 
вдосконалення інституту реєстрації фізичних осіб. Тому актуальності набуває дослідження механізму 
адміністративно-правового реґулювання ведення державного обліку органами виконавчої влади. Також слід 
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відзначити, що спеціальних комплексних досліджень в адміністративно-правовій науці з цього питання не 
проводилося. Питання вивчення інституту реєстрації має багатоаспектний характер, а тому є предметом 
дослідження вчених різних галузей знань: історії, демографії, політології, соціології, філософії, конституційного 
права України, адміністративної діяльності тощо. 

Висновки. Отже, ґрунтуючись на викладеному, можна зробити висновок, що основними складовими 
адміністративно-правового механізму реєстрації фізичних осіб є:  

норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів зазначених суспільних правовідносин;  
правовідносини у сфері реєстрації фізичних осіб як різновид суспільних відносин, які регламентуються 

правовими нормами і забезпечують взаємодію останніх із відповідними суб’єктами реєстрації;  
нормативно-правові акти, які регламентують діяльність суб’єктів реєстрації фізичних осіб;  
суб’єкти, що мають владні повноваження щодо реалізації реєстраційних повноважень;  
адміністративна відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується до осіб, які 

вчинили порушення реєстраційного законодавства. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДНОСИН, ПОВ`ЯЗАНИХ З ВИЯВЛЕННЯМ, ЗАПОБІГАННЯМ ТА 
ВРЕГУЛЮВАННЯМ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ   

 
У статті розглянуто поняття та сутність таких категорій  як "механізм", "правове регулювання", "механізм 

правового регулювання". Пропонується під адміністративно-правовим механізмом регулювання відносин, 
пов’язаних з виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії корупції 
розуміти основоположні засади, які виконують функцію орієнтиру та мають визначальне значення для здійснення 
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