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У сфері системних утворень існу
ють два незалежні методи аналізу: сис
темно-структурний та системно-функ
ціональний. Комплексне ж їх викори
стання в рамках теорії соціальних 
систем надає можливість користува
тися перевагами системного підходу, 
а водночас дозволяє уявити систему в 
цілому способом виявлення логічного 
зв’язку всіх її сутнісних сторін. Широ
кий спектр суспільних відносин, що 
охоплюються предметом адміністра
тивного права, обумовлює різноманіт
тя видів адміністративно-правових ре
жимів, різноманіття завдань, які вони 
виконують, і способів їх забезпечен
ня. Все це обумовлює труднощі їх 
класифікації. 

Класифікація адміністративно-пра
вових режимів спрямована на більш гли
боке вивчення аналізованого явища, а 
дослідження критеріїв класифікації ад
міністративно-правових режимів дозво
ляє з’ясувати їхній зміст, визначити місце 
та значення в системі правових режимів. 

Класифікацію адміністративно-пра
вових режимів наводили у своїх працях 
такі видатні вчені, як С. С. Алексєєв, 

А. В. Басов, Ю. П. Битяк, С. О. Кузничен-
ко, О. О. Крестьянинов, С. В. Ківалов, 
Т. О. Коломоєць, С. О. Магда, С. С. Маї-
лян, Л. Л. Попов, В. Б. Рушайло, Ю.А.Ти-
хомірова та ін. 

Більшість науковців обмежують 
класифікацію адміністративно-право
вих режимів сферою безпеки, ме
тою, часом, територією встановлення 
чи властивостями суб’єкта (об’єкта). 
Серед науковців поширеною є думка 
про те, що використання адміністра
тивно-правових режимів – досить обме
жене. Зазвичай вони розглядаються 
в контексті «правового регулювання 
заходів, направлених на подолання 
ситуацій надзвичайного характеру» 
[1; 2], а також розглядають їхній гене
зис крізь призму понять «суспільна 
безпека», «національна безпека» [3]. 
До речі, у більшості підручників з 
адміністративного права містяться 
саме такі критерії класифікації адмі
ністративно-правових режимів. Подо
лання фактично існуючої науково-тео
ретичної кризи в зазначеному сегмен
ті адміністративного права, на нашу 
думку, має починатися з поглиблення 
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наукового усвідомлення змісту право
вого режиму адміністративного права 
та формулювання доктрини адміністра
тивно-правових режимів як похідних 
(вторинних). 

Метою статті є визначення змісту 
критеріїв класифікації адміністратив
но-правових режимів та здійснення 
їхньої класифікації за визначеними 
критеріями. Завдання статті – з’ясу
вати критерії класифікації адміні
стративно-правових режимів як си
стемного явища, що в цілому утворює 
зміст правового режиму адміністратив
ного права. 

Адміністративно-правові режими 
пов’язували з надзвичайними ситуа
ціями, що викликають необхідність 
формування спеціального управління, 
пристосованого для їх усунення, тому 
їхня класифікація була найпростішою. 
Наприклад, А. П. Альохін, О. О. Кар-
молицький і Ю. М. Козлов вирізняють 
правові режими за надзвичайних си
туацій природного й технологічного 
характеру, надзвичайного стану, воєн
ного стану, та за інших обставин, які 
викликають порушення нормальних 
умов життя [4]. 

У подальших наукових досліджен
нях адміністративно-правові режими 
пов’язували зі ступенем належності до 
забезпечення зовнішньої та внутріш
ньої безпеки держави [5, с. 87]. 

Ю. А. Тихомиров [6, с. 404] вирізняє 
три групи адміністративно-правових 
режимів. Перша охоплює адміністра
тивно-правові режими для певних дер
жавних станів, до яких належать режи
ми надзвичайного і воєнного стану, 
охорони державного кордону (прикор
донний режим), митний режим, окремі 
види зовнішньоторговельної діяльно
сті, зокрема режим прикордонної 
торгівлі та режим вільних економічних 
зон. Водночас із названими вище вче
ний відносить до цієї ж групи і режим 
протекціонізму. На наш погляд, ця 
позиція не зовсім обґрунтована. Без
умовно, важливим складником полі
тики протекціонізму є адміністративно-

правові засоби і способи її здійснення, 
наприклад, ті, що їх наводить Ю. А. Ти-
хомиров (введення спеціальних квот і 
мита на імпортований товар та ін.). Але 
така категорія скорше належить до 
сфери державної економічної політи
ки, аніж до адміністративно-правових 
режимів. 

Друга група охоплює адміністра
тивно-правові режими для громадян: 
дозвільний режим (придбання вогне
пальної зброї та ін.); процедури вирішен
ня питань про громадянство; порядок 
в’їзду в країну та виїзду з неї громадян, 
іноземних громадян та осіб без грома
дянства; паспортну систему та режим 
прописки; реєстрацію громадських 
об’єднань та ін. 

Третя група об’єднує обліково-ле
галізуючі режими, що стосуються як 
офіційної реєстрації юридичних і фі
зичних осіб, так і регламентації норма
тивних вимог до окремих видів діяль
ності. До них належать: державна реє
страція суб’єктів підприємницької 
(господарської) діяльності; ліцензу
вання окремих видів підприємницької 
діяльності; реєстрація учасників зов
нішньоторговельної діяльності тощо. 
До цієї групи режимів науковець та
кож відносить такі види, як стандар
тизація і сертифікація. 

Четверта група об’єднує функціо
нальні адміністративно-правові режи
ми, покликані забезпечувати функції 
управління в різноманітних сферах 
діяльності - податковій, санітарній, еко
логічній та ін. 

Запропоновані критерії класифіка
ції адміністративно-правових режимів 
у своїй основі спрямовані на виокрем
лення сфер застосування адміністратив
но-правових режимів і переділяються 
залежно від різних галузей державно
го управління. 

Існують й інші критерії класифіка
ції адміністративно-правових режимів. 

С. С. Алексєєв зазначає, що в 
основі правових режимів лежить той 
чи той спосіб правового регулювання. 
У кожному юридичному режимі можна 
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з достатньою чіткістю визначити 
його базові, первинні правові інстру
менти (способи правового регулюван
ня) - заборони, дозволи або позитивні 
зобов’язання (з цього положення є 
винятки, пов’язані з багатосторінним 
характером деяких суспільних відно
син, а також із недостатнім відпрацьо
вуванням у законодавстві самого по
рядку регулювання) [7]. 

Автори підручника за редакцією 
Ю. П. Битяка [8] адміністративно-пра
вові режими переділяють за такими 
критеріями: за масштабом волі грома
дян та організацій у використанні їхніх 
можливостей для реалізації суб’єк
тивних прав. За цією класифікацією 
вирізняють пільгові та обмежувальні 
режими. Перші надають громадянам 
та організаціям додаткові права і сво
боди (пільги) у здійсненні ними пев
них прав чи свобод, наприклад, пільги 
учасникам бойових дій або постраж-
далим від Чорнобильської катастрофи. 
Інші, навпаки, запроваджують особ
ливі правила використання громадяна
ми та організаціями їхніх прав і сво
бод або встановлюють заборону на їх 
здійснення. 

Як різновид управлінських режимів 
адміністративно-правові режими роз
глядає й С. С. Маїлян [9].Отже, однією 
з основних ознак «управлінських ре
жимів» є їхня функціональність. Функ
ціональні управлінські режими закріп
люють «його (цього порядку) засадничі 
ознаки, включаючи як окремі функції, 
так і їхні взаємозв’язки в управлін
ському циклі (циклах). Такого роду 
функціональні управлінські режими 
можуть охоплювати окремі ознаки 
суб’єкта управління, його об’єкта, а 
також перебіжні в системі управлін
ня складні інформаційні потоки, зо
крема документообіг або систему 
діловодства». Думку С. С. Маїляна про 
функціональні адміністративно-пра
вові режими розглядають і інші науков
ці. Так, за В. Бєлєвцевою, зміст і кла
сифікацію адміністративно-правових 
режимів слід розглядати відповідно до 
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сфер державного управління. Намагаю
чись вибудувати класифікацію адміні
стративно-правових режимів, В. Бєлєв-
цева зазначає, що слід виходити одно
часно з двох підстав. Перша – належ
ність режимів до галузей державного 
управління. Друга – власне функціо
нальна специфіка адміністративно-
правових режимів. Далі вона робить 
висновок, що всі режими переділяються 
на режими звичайного функціонування 
і ті, які пов’язані з подоланням ситуа
цій надзвичайного характеру [10]. 

На нашу думку, ототожнювати 
адміністративно-правові режими лише 
зі сферою державного управління є 
помилкою, оскільки, як відомо, пред
мет адміністративного права сьогодні 
складають не лише управлінські від
носини. 

Автори підручника за редакцією 
Т. О. Коломоєць адміністративно-пра
вові режими переділяють на такі види: 
1) за територією: загальнодержавні й 
такі, що діють в окремих регіонах або 
місцях (режим прикордонної зони); 
2) за часом дії: постійні, тимчасові 
та ситуаційні; 3) за глибиною змін у 
конституційному статусі громадян та 
організацій: звичайні та спеціальні; 
4) за масштабами волі громадян та 
організацій у використанні їхніх мож
ливостей для реалізації суб’єктивних 
прав: пільгові та обмежувальні; 4) за 
окремими об’єктами: режими заповід
ників; вогнепальної зброї; 5) за видами 
діяльності: оперативно-розшукової діяль
ності, підприємницької діяльності тощо 
[11, с. 115]. 

С. О. Кузниченко поділяє адміні
стративно-правові режими на загальні 
та спеціальні [12]. 

З наведеного бачимо, що, класи
фікуючи адміністративно-правові режи
ми, вчені використовують різні кри
терії, які суттєво не відрізняються 
один від одного. Більшість науковців 
обмежують класифікацію адмініст
ративно-правових режимів сферою 
безпеки, метою, часом, територією вста
новлення чи властивостями суб’єкта 



Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів 

(об’єкта). Наведені вище підходи до 
класифікації не зазнали великих змін, 
критерії залишаються стабільними, 
зміст характеристик адміністративно-
правових режимів від часів існування 
Радянського Союзу майже не змінився. 

Про що може свідчити такий кон
серватизм? Однозначну відповідь на 
це запитання дати не можна. Подіб
ний стан речей може свідчити про 
своєрідну законсервованість цього 
питання, яке відіграє одну з вирішаль
них ролей під час дослідження адміні
стративно-правових режимів. Особ
ливо це актуально в сучасних умовах 
збагачення їхніх характеристик. За допо
моги здійснення ґрунтовної видової 
класифікації можна визначити конту
ри ієрархічної побудови адміністратив
но-правових режимів. Своєю чергою, 
це допоможе впритул підійти до роз
в’язання проблеми складових архітек
тоніки адміністративно-правових режи
мів. Окрім того,належним чином про
ведена класифікація сприяє подаль
шому систематичному вивченню про
цесів розвитку інститутів, формуванню 
і становленню нових підгалузей адміні
стративного права, докладному ознайом
ленню з еволюцією цієї правової галузі. 

Для адміністративного права, як і 
для будь-якої іншої галузі права, є ха
рактерним свій галузевий режим регу
лювання, специфічність якого про
являється в особливості галузі права, 
її ролі, функціями, завданнями. Отже, 
зміст правового режиму, його внутріш
ня побудова, підходи до класифікації 
мають вирішуватися з урахуванням 
характеристики предмета, методу і 
мети правового регулювання адміні
стративного права. 

Отже, повнота змісту адміністратив
но-правових режимів розкривається 
з обранням критеріїв класифікації. 
Адже класифікація – це не тільки спро
ба нашої свідомості, спираючись на 
визначені ознаки дійсності, упорядку
вати наші знання про неї, а й одно
часно відображення повноти і гли
бини знання. На нашу думку, головне 

у класифікації адміністративно-право
вих режимів – не пошук нових критеріїв, 
а вибір таких, які дозволили би виробити 
достатньо повну уяву про типологію 
адміністративно-правових режимів. 

Використання онтології та гносео
логії, як методів пізнання адміністра
тивно-правових режимів, слід викори
стовувати в дослідженні структурно-
функціональних характеристик право
вого режиму адміністративного права. 

Онтологічні критерії класифікації 
правового режиму адміністративного 
права дозволять нам дослідити його 
зміст, обираючи галузеву ознаку (пред
мет правового регулювання), гносео
логічні критерії класифікації дозво
лять з’ясувати всю різноманітність 
адміністративно-правових режимів, що 
діють у межах галузі адміністративно
го права, всередині того чи того адміні
стративно-правового режиму. 

Традиційно в науці класифікація пра
вових режимів здійснюється за галузе
вою ознакою (предметом правового ре
гулювання). Критерієм класифікації в 
цьому випадку слугують норми, які 
містяться в структурі режиму,точніше – 
належність цих норм до галузі пра
ва. На основі цього критерію можна 
виокремити правовий режим адміні
стративного права, правовий режим ци
вільного права, правовий режим сімей
ного права, правовий режим аграрного 
права тощо. Всередині галузі права за
лежно від специфіки правовідносин, спів
відношення прав та обов’язків суб’єктів, 
наявності в їхніх правах обов’язків або 
додаткових пільг чи обмежень можна ви
окремити також підгалузеві, спеціальні 
галузеві та особливо галузеві режими. 

Отже, за належністю норм права, 
які здійснюють державне регулюван
ня суспільних відносин у відповідних 
сферах взаємодії публічної адмініст
рації та з іншими суб’єктами права, 
можна виокремити підгалузеві та ін-
ституціональні. Підгалузеві адмініст
ративно-правові режими створюють 
підгалузі адміністративного права, а 
інституціональні – інститути. 
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Також у межах підгалузі права 
можуть діяти адміністративно-право
ві режими, які забезпечують реаліза
цію публічних інтересів у різних сфе
рах діяльності публічної адміністрації, 
функціонування самих органів публіч
ної адміністрації. 

У цілому сфера застосування ад
міністративно-правових режимів є 
досить широкою, всі суспільні від
носини, що регулюються адміністра
тивним правом, можна вважати ре
жимно-організаційними. Режимна ор
ганізація публічного управління, 
публічного адміністрування знахо
дить свій прояв у сукупності адміні
стративно-правових режимів, є най
більш доцільним інструментарієм 
вивчення особливої частини адміні
стративного права, оскільки, на наш 
погляд, дає практичну уяву про регу
лятивне значення галузі адміністра
тивного права та сфери його застосу
вання. 

Адміністративному праву, як і 
будь-якій іншій галузі права, прита
манні специфічні режими правового 
регулювання, які визначаються особ
ливостями галузі права, її значен
ням, завданнями, функціями. На 
наш погляд, залежно від специфіки 
суспільних відносин адміністративно-
правові режими можуть установлю
ватися як залежно від видів діяль
ності органів публічної адміністрації, 
як відносно певних об’єктів, так і рег
ламентувати відносини між суб’єк
тами адміністративного права. І ос
кільки предмет адміністративного 
права не обмежується сферами гро
мадського порядку та громадської 
безпеки, забезпечення суверенітету 
держави та оборони, вказаними 
рамками ці режими обмежувати не 
можна. 

Варто погодитися з Ю. Т. Тихоми-
ровим, що на підставі реалізації галу
зевого адміністративно-правового режи
му слід виходити з публічних інтересів, 
які забезпечуються адміністративним 
правом і до яких належать: інтереси 
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держави; інтереси органів публічної 
адміністрації; охорона громадського 
порядку; захист порядку управління; 
реалізація публічних інтересів у різ
них сферах економічної, соціальної, 
культурної та іншої діяльності; охоро
на державного кордону; виконання мит
ного режиму; інтереси державної без
пеки [13]. 

Кожна держава повинна забезпечу
вати власні інтереси, інтереси суспіль
ства та громадян у сфері оборони, за
хисту державного кордону, подолання 
надзвичайних ситуацій, забезпечення 
необхідного прожиткового мінімуму на
селення, припинення злочинності, під
тримання правопорядку, вільної торгів
лі, свободи совісті й віросповідання 
тощо. З цією метою і вводяться від
повідні адміністративно-правові режи
ми, спрямовані на забезпечення прав 
і свобод людини, здоров’я громадян, 
гарантування національної безпеки в різ
них сферах, захисту інтересів держави. 

Отже, адміністративно-правові ре
жими всередині галузі адміністратив
ного права забезпечують публічні 
інтереси в різних сферах діяльності 
органів публічної адміністрації: адмі
ністративно-політичній, економічній, 
соціальній, культурній.Адміністратив-
но-правові режими слугують саме тим 
інструментарієм, завдяки якому забез
печується функціонування відповідних 
суспільних відносин, належне виконан
ня органами публічної адміністрації 
своїх зобов’язань на засадах непоруш
ності конституційних прав і свобод лю
дини та громадянина, реалізація суб’єк
тами права їхніх прав та обов’язків. 

З іншого боку, адміністративно-
правові режими забезпечують функ
ціонування й самих органів публічної 
адміністрації. Вони пов’язані з їхньою 
внутрішньою діяльністю. Наприклад, до 
цих адміністративно-правових режи
мів можна віднести:режими публічної 
служби; режим бюджетного регулю
вання; режими забезпечення законності 
та дисципліни; режими обігу інформа
ції в органах публічної адміністрації 
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тощо. Тому можна стверджувати, що 
адміністративно-правовий режим є засо
бом забезпечення публічного інтересу 
в межах адміністративного права у тих 
сферах суспільного життя, де потрібна 
цілісна система регулятивного впливу. 

Підводячи підсумок, пропонуємо 
власну класифікацію адміністратив
но-правових режимів, яка, на нашу 
думку, найбільш повно розкриває 
своєрідність адміністративно-право
вих режимів у теорії адміністратив
ного права. 

Отже, за сферами реалізації публіч
ного інтересу весь масив адмініст
ративно-правових режимів усередині 
галузі адміністративного права можна 
переділити на такі види: 

1) адміністративно-правові режими 
у сфері публічного управління. (Режи
ми функціонування органів публічної 
адміністрації); 

2) адміністративно-правові режи
ми в адміністративно-політичній, еко
номічній та соціально-культурній сфері. 

Більш детальне вивчення всіх ад
міністративно-правових режимів, які 
функціонують в адміністративно-полі
тичній, економічній та соціально-куль
турній сферах, може слугувати підґрун
тям подальших наукових досліджень. 

Одним із критерієм для класифі
кації адміністративно-правових режи
мів може слугувати специфіка засобів 
адміністративно-правового регулю
вання. Тож їх можна переділити на 
прості (під час здійснення яких вико
ристовуються притаманні тільки одно
му правовому режиму засоби), комп
лексні (що використовують як власні 
засоби, так і засоби інших адміністра
тивно-правових режимів) та міжгалу
зеві (які використовують не тільки 
норми адміністративного права, а й 
норми інших галузей права). 

Прикладом простого адміністра
тивно-правового режиму може слугу
вати режим цивільної оборони. Роз
глядуваний режим характеризується 
своєю належністю до сфери забезпе
чення державної безпеки, ним уста-

новлюється спеціальний статус суб’єк
тів відповідно до виникаючих завдань 
життєдіяльності певних територій та 
їх населення. До простих адміністра
тивно-правових режимів можна відне
сти адміністративно-правові режими 
воєнного стану,правовий режим тери
торії, що зазнала радіоактивного за
бруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та ін. 

А найчисленнішу групу адмініст
ративно-правових режимів складають 
комплексні та міжгалузеві режими. 
Наприклад, комплексним адміністра
тивно-правовим режимом є режим 
внутрішніх морських вод. Цей право
вий режим містить такі різновиди 
адміністративно-правових режимів в 
адміністративно-політичній сфері, як 
режим заходу іноземних морських 
суден, режим перебування іноземних 
військових кораблів. Водночас цей 
режим криє в собі інші адміністратив
но-правові режими, що належать до еко
номічної сфери – режим виключної 
економічної зони; соціальної сфери – 
режим дослідження, розвідки, розроб
лення та охорони водних біологічних 
ресурсів, режим захисту і збереження 
морського середовища та природних 
ресурсів. 

Наприклад, діяльність із забезпе
чення виконання повноважень органів 
державної влади втілюється у формі 
адміністративно-правового режиму 
публічної служби. Якщо, наприклад, 
діяльність у формі державної служби – 
явище типово публічно-правове, то 
власне, самі трудові відносини нале
жать до інституту приватного права, 
адже мають початкову природу відносин 
трудового права. Прикладами ком
плексних адміністративно-правових 
режимів можуть бути й режими без
пеки дорожнього руху, режим обігу 
інформації, режим вільної економічної 
зони, режим зовнішньоекономічної 
діяльності, режими підприємницької 
діяльності тощо. 

За видами адміністративно-право
вого регулювання можна виокремити 
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загальні (більш об’ємні, галузеві) та спе- ністративно-правові режими, наприк-
ціальні адміністративно-правові режи- лад, конфендеційної, службової інфор-
ми, що регулюють конкретну, специ- мації, режим таємності. 
фічну сферу суспільних відносин. На- За функціональним призначенням 
приклад адміністративно-правовий ре- можна виокремити регулятивні (подат-
жим інформації є загальним правовим ковий режим, режим перебування іно-
режимом обігу інформації серед фізич- земців в Україні, режими підприєм-
них та юридичних осіб, органів пуб- ницької діяльності тощо) та охоронні 
лічної адміністрації. У межах цього (режим охорони культурної спадщи-
загального адміністративно-правового ни, режим охорони об’єктів, режим 
режиму функціонують спеціальні адмі- адміністративного нагляду тощо). 
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