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Розглянуто проблемні питання, пов’язані 
з трансформаційними змінами, які виника-
ють у сфері цієї діяльності. З’ясовано вплив 
демократичних змін на сутність діяльності 
виконавчої влади. Встановлено зміст виконав-
чо-регулятивної правозастосовної діяльності, 
який виявляється у виконанні нормативно-
правових приписів шляхом їх індивідуалізації в 
правозастосовних актів. Виявлено особливос-
ті виконавчо-регулятивної правозастосовної 
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умов, необхідних для впорядкування сус-
пільних відносин шляхом виконання нор-
мативно-правових приписів завдяки їх ін-
дивідуалізації. 

Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що донедавна виконав-

чо-регулятивна правозастосовна діяльність 
іменувалася по-різному (оперативно-вико-
навча (О. Джураєва, В. Карташов, Ю. Мар-
ченко), правовиконавча (Л. Наливайко), 
управлінська (Т. Милушева, М. Опришко.) 
та іншому). Деякі її аспекти розглядали-
ся в контексті реалізації функцій держави 
(О. Джураєва, Ю. Марченко, С. Мельни-
чук та інші). Разом з тим наукові позиції 
щодо цього різновиду правової діяльності 
змінюються в ході розвитку держави, і це 
пов’язано зі зміною змісту самої правової 
діяльності. Тому, зважаючи на зміни, які 
відбуваються у сучасній державі Україна, 
слід уточнити поняття та ознаки виконав-
чо-регулятивної діяльності, що відповіда-
тимуть реаліям.

Мета і завдання дослідження
Мета цієї роботи полягає в з’ясуванні 

особливостей виконавчо-регулятивної пра-
возастосовної діяльності. Досягнення мети 
вимагає розв’язання наступних завдань, 
зокрема проаналізувати наукові погляди 
щодо розуміння такого різновиду правозас-
тосовної діяльності, виявити її особливості, 
сформувати визначення.

Постановка проблеми
У сучасний період функціонування дер-

жави Україна відбуваються значні транс-
формації практично в усіх сферах суспіль-
ного життя. Ці зміни спрямовані на форму-
вання нової ідеології державної діяльності, 
в основі якої створення належних умов для 
реалізації прав і свобод громадян, впоряд-
кування суспільних відносин, надання якіс-
них послуг. Запровадження європейських 
стандартів вимагає зміну параметрів діяль-
ності органів виконавчої влади в бік спро-
щення та дерегуляції управлінських про-
цедур, деконцентрації та децентралізації 
владних повноважень. Водночас виникає і 
потреба в поглибленому аналізі діяльності 
органів виконавчої влади щодо створення 
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Виклад основного матерілу дослі-
дження з обгрунтуванням   отриманих               
результатів
Ще донедавна в юридичній літерату-

рі деякими авторами поняття виконавча 
влада і державне управління розглядалися 
як своєрідні сторони (статика і динаміка) 
єдиного явища, яке зазвичай відображало 
управлінську (адміністративну) сферу ді-
яльності держави [1, с.4-6]. 
Висловлювалася й інша точка зору, зо-

крема про те, що навряд чи можливо роз-
глядати виконавчу владу і державне управ-
ління сторонами єдиної категорії «вико-
навча влада», з одного боку, і «державне 
управління», з іншого, оскільки поняття 
«виконавча влада» набагато ширше за своїм 
змістом, ніж державне управління [2, c. 72]. 
Так, автори під управлінською діяль-

ністю держави розглядали одну з форм 
діяльності держави, що здійснюється ви-
конавчо-розпорядчими органами шляхом 
повсякденного керівництва економічними, 
соціально-культурними й адміністративно-
політичними процесами [3, с. 6]; діяльність 
держави (органів держави), спрямовану 
на створення умов для реалізації функцій 
держави, основних прав і свобод громадян, 
узгодження різноманітних груп інтересів у 
суспільстві та між державою і суспільством, 
забезпечення суспільного розвитку відпо-
відними ресурсами [4, c. 4]. Аналізуючи ці 
позиції, можна сказати, що низка авторів 
практично вважає державне управління 
способом реалізації виконавчої влади. 
У Стратегії реформування держав-

ного управління України на 2016-2020 
роки, схваленій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
№ 474-р, зазначено, що дієва система дер-
жавного управління є одним з основних 
чинників конкурентоспроможності країни. 
Зниження адміністративного наванта-
ження державного регулювання, покра-
щення якості надання адміністративних 
послуг, забезпечення законності та 
передбачуваності адміністративних дій 
покращує позиції держави у світових рей-
тингах конкурентоспроможності [5]. Зако-
нодавець вживає термін державне управ-

ління як однозначне з терміном державне 
регулювання.
У сучасній літературі поняття «держав-

не управління» інколи використовується 
як однопорядковий з поняттям «публічне 
управління», «публічне адміністрування» 
або «державне регулювання», під яким 
розуміється діяльність державних органів 
виконавчої влади, яка полягає в організа-
ції виконання законів, здійсненні розпоря-
дження ресурсами загальнодержавної влас-
ності з метою комплексного соціально-еко-
номічного розвитку, а також забезпечення 
реалізації державної політики у відповід-
них сферах життя. 
За цих умов управління виступає сино-

німом поняття «влада», що здебільшого ви-
значається як спосіб (можливість) односто-
роннього впливу суб’єкта влади на об’єкт 
влади з метою примушення останнього до 
певної поведінки або утримання від вчи-
нення дій [6, с. 116]. Проте таке розуміння 
сутності управління є лише одним з можли-
вих варіантів. 
У літературі з цього приводу 

висловлюється наступне. Управління 
передбачає імперативність у процесі його 
впровадження безумовність виконання, 
та, як наслідок, прийняття управлінських 
рішень, обмеження прав у певних ви-
падках меншої частини суспільства. 
Адміністрування ж слід розуміти як фор-
му надання управлінської послуги, при 
якій враховуються інтереси всіх верств 
суспільства. Адміністрування має фунда-
мент діалогічності, гнучкості у питаннях 
формування як конкретних управлінських 
рішень, так і стратегії розвитку держави або 
регіону в цілому. У рафінованому вигляді, 
в адмініструванні чиновник виступає лише 
найманим слугою, який задовольняє потре-
би суспільства, залишаючись при цьому не 
заангажованим, однією зі сторін [7, с. 22]. 
Публічне адміністрування, у свою чер-

гу, передбачає управління та реалізацію 
різних урядових заходів, що пов’язані з 
виконанням законів, постанов та рішень 
уряду. У широкому сенсі, під публічним ад-
мініструванням розуміють усю систему ад-
міністративних інститутів з ієрархією вла-
ди, за допомогою якої відповідальність за 
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виконання державних рішень спускається 
з верху до низу. Тобто публічне адміністру-
вання – це скоординовані групові дії з пи-
тань державних справ [8, с. 235].
Поняття виконавча влада асоціюється 

з принципом поділу влади, закріпленим 
у Конституції України й замінило собою 
поняття державне управління, сутність, 
принципи, завдання якого розглядалися 
тільки крізь призму примусу, підпорядку-
вання, що подекуди зустрічається і в сучас-
них працях [9, с. 243].
Натомість, основне суспільно-політичне 

чи функціональне призначення виконавчої 
влади полягає в організації виконання 
законів, хоча цим її сутність не вичерпується 
[10, с. 344]. 
Метою діяльності виконавчої влади є 

забезпечення реалізації прав і свобод лю-
дини та громадянина, яка вимагає чіткого 
визначення виконавчих повноважень, що 
притаманні лише органам виконавчої вла-
ди, визначає зміст діяльності виконавчої 
влади, її сутність [2, c. 74]. 
Демократичні зміни вплинули на сут-

ність діяльності виконавчої влади, яка в 
теперішній час більше нагадує координа-
цію, спрямовану на впорядкування життя 
суспільства. 
Як зазначає О. Циганов, у сучас-

них умовах домінуючими стають не 
державно-управлінські, а публічно-сервісні 
відносини, які на відміну від управлінських 
відносин, мають несубординаційний ха-
рактер й формуються під час діяльності 
органів публічної адміністрації з надання 
адміністративних послуг особам приватно-
го права. В основі відносин щодо надання 
адміністративних послуг перебуває режим 
реординаційних зв’язків, який є режимом 
відносин за участю органів публічної влади 
та осіб приватного права, за якого останні 
відіграють активну роль й мають можли-
вість за власною ініціативою звертатися до 
органів публічної влади як для забезпечен-
ня належних умов щодо реалізації й захис-
ту своїх прав та інтересів, так і для співпра-
ці із зазначеними органами влади, вплива-
ючи на їх управлінську діяльність [11, c. 5]. 
Регулятивна спрямованість виконавчої 

влади виявляється у створенні умов, для 

забезпечення виконання законів (впоряд-
куванні, налагодженні, визначенні напря-
мів розвитку, підкоренні певному порядку, 
встановленні чіткої взаємодії, створенні 
умов нормальної роботи) й має форму дер-
жавного регулювання, яке не тотожне дер-
жавному управлінню і реалізується тільки 
органами виконавчої влади [12, с. 110-113].

У теорії управління під державним регу-
люванням розуміється сукупність інструмен-
тів, за допомогою яких відповідні органи дер-
жави на базі законодавства та в межах своєї 
компетенції здійснюють вплив на процес 
функціонування тієї чи іншої сфери сус-
пільного життя [13, с. 324]; спонукально-
практична діяльність регуляторного ха-
рактеру, направлена на досягнення чітко 
визначених цілей загальнодержавного зна-
чення [14, с. 3].
Необхідність у застосуванні закону в 

формі регулятивної діяльності виникає 
у випадках, коли реалізація правових 
норм, що встановлюють суб’єктивні пра-
ва і юридичні обов’язки громадян, не-
можлива без винесення компетентними 
органами відповідних владних рішень. 
Означене підтримується й іншими авто-
рами [15, с. 13]. 
Для позначення цієї діяльності вико-

ристовуються різні терміни. У словниках 
терміни «виконавча», «оперативна», «до-
звільна», «розпорядча», «установча», вжива-
ються у співвідношенні з терміном «діяль-
ність». Термін «діяльність» визначається 
як застосування своєї праці до чого-небудь 
[760]; «виконавча» – виконання рішень, по-
станов, директив, здійснюють керівництво 
чимось [16, с. 63]; «оперативна» – безпосе-
редньо здійснює що-небудь, виконує якесь 
завдання; правильно і швидко виконує ті 
чи інші практичні завдання; «дозвільна» – 
містить дозвіл на здійснення чого-небудь; 
«розпорядча» – давати розпорядження, на-
каз; «установча» – має завданням організа-
цію чого-небудь, призначений заснувати 
що-небудь [17].
Термін «регулятивна» означає: спря-

мування, впорядкування; упорядкування, 
приведення чогось у відповідність з чи-
мось; впорядковувати що-небудь, керувати 
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чимось, підкоряючи його відповідним пра-
вилам, певній системі [17, с. 481]. 
Тож виконавчо-регулятивна право-

застосовна діяльність є діяльністю, яка 
пов’язана із виконанням нормативно-пра-
вових приписів шляхом їх індивідуалізації 
в правозастосовних актах. 
Сутність виконавчо-регулятивної ді-

яльності відображає діяльність спеціально 
уповноважених на її здійснення органів, 
яка полягає в організації виконання нор-
мативно-правових приписів, у тому числі й 
щодо функцій держави (здійснення повсяк-
денної фактичної діяльності реєстраційно-
го характеру, розпорядження ресурсами 
загальнодержавної власності з метою комп-
лексного соціально-економічного розвитку 
та інше) шляхом створення правозастосов-
них актів (ненормативного характеру) для 
вирішення конкретної справи у відповід-
них правовідносинах. 
Її особливість полягає у створенні умов, 

необхідних для впорядкування суспільних 
відносин шляхом виконання нормативно-
правого припису завдяки його індивідуалі-
зації. У сучасних умовах ця діяльність зво-
диться в основному до надання публічних 
послуг відповідним суб’єктам за наявності 
підстав, визначених у чинних джерелах 
права. 
Разом з тим, у загальнотеоретичній 

юридичній науці питанням суб’єктів ви-
конавчо-регулятивної правозастосовної ді-
яльності не приділяється достатньої уваги. 
А зміни в управлінській сфері, у тому числі 
оптимізація звичних публічних структур 
й поява нових, обумовили пріоритети їх 
діяльності, що відобразилися не тільки в 
переорієнтації їх суто адміністративно-роз-
порядчої діяльності на діяльність й щодо 
надання публічних послуг, але і в завдан-
нях органів державної влади. Насамперед 
мова йде про органи виконавчої влади, які 
забезпечують виконання законів та інших 
нормативно-правових актів. Задля цієї 
мети в апараті держави Україна створено 
ієрархічну структуру органів виконавчої 
влади. Розділ 6 Конституції України об-
ґрунтовано об’єднує всі ієрархічні рівні ор-
ганів виконавчої влади. Створення органів 
виконавчої влади у певній формі, яка узго-

джується з функціональним розмежуван-
ням повноважень, є доцільною з огляду на 
їх кількість та дає змогу зорієнтуватися в 
покладених завданнях. Слід зазначити, що 
суб’єктами виконавчо-регулятивної право-
застосовної діяльності можуть бути не тіль-
ки публічні, але й приватні суб’єкти, які 
наділені державою владними повноважен-
нями щодо здійснення такої діяльності. До 
таких можна віднести нотаріат – систему ор-
ганів і посадових осіб, які працюють у дер-
жавних нотаріальних конторах, державних 
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) 
або займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси), на які по-
кладено обов’язок вчинення нотаріальних 
дій в Україні посвідчувати права, а також 
факти, що мають юридичне значення, та 
вчиняти інші нотаріальні дії, передбаче-
ні Законом. Така діяльність регулюється 
державою шляхом встановлення вимоги 
до допуску щодо здійснення нотаріальної 
діяльності й контролюється Міністерством 
юстиції України, головними управліннями 
юстиції в областях, містах Києві та Севасто-
полі [18]. 
Це є свідченням того, що держава пе-

редає частину своїх повноважень іншим 
суб’єктам, але залишає за собою деякі функ-
ції, зокрема й контролю щодо правомірнос-
ті такої діяльності.
Разом з тим, для цієї діяльності ха-

рактерна низка проблемних питань, 
пов’язаних з виконавчо-регулятивними 
правозастосовними актами. На доктри-
нальному рівні нині не сформовані чіткі 
ідентифікаційні параметри таких актів, не 
виявлені їх особливості та критерії поділу, 
відсутні нормативні техніко-технологічні 
вимоги до створення такого виду актів, а 
часто не конкретизована й зовнішня фор-
ма фіксації змісту індивідуально-правових 
приписів. Саме на ці акти покладаються 
значні завдання щодо забезпечення ціліс-
ності процесу безпосередньої реалізації 
функцій сучасної держави Україна.

Висновки
Таким чином, аналіз виконавчо-регуля-

тивної діяльності дозволив уточнити її по-
няття та ознаки, а саме: 
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– вона є різновидом правозастосовної 
діяльності; 

– спрямована на створення умов, необ-
хідних для впорядкування суспільних від-
носин, шляхом виконання нормативно-
правових приписів через їх індивідуаліза-
цію; 

– здійснюється уповноваженим на цю 
діяльність суб’єктом;

– має особливий процедурний порядок; 
– спрямована на об’єктивацію індивіду-

ально-правових приписів у правозастосов-
них актах.
Зазначені ознаки дають змогу сформу-

лювати поняття виконавчо-регулятивної 
правозастосовної діяльності як діяльності 
уповноважених суб’єктів, що спрямована 
на створення умов, необхідних для впо-
рядкування суспільних відносин, шляхом 
виконання нормативно-правових приписів 
через їх індивідуалізацію в правозастосов-
них актах.
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THE FEATURES EXECUTIVE-

REGULATORY OF LAW-ENFORCING 
ACTIVITY

The article provides an in-depth analysis 
of executive and regulatory law enforcement 
activities. The problematic issues related to 
the transformational changes that occur in 
the fi eld of this activity are considered. The 
purpose of the article is to clarify the features 
of executive and regulatory law enforcement 
activities. To achieve it, scientifi c views on the 
understanding of this type of law enforce-
ment activity were analyzed, its features were 
identifi ed, and defi nitions were formed. The 
activity methodology was used, within which 
the following conceptual apparatus was used: 
activity, action, action, interaction, as well as 
the doctrine of structure, which allowed to 
characterize the legal activity of the subjects. 
The basic techniques of formal logic and other 

techniques of the theoretical level of knowl-
edge allowed to provide real knowledge about 
the analysis of executive and regulatory law 
enforcement activities, to identify its features.

The analysis revealed that democratic 
changes have affected the essence of the ex-
ecutive branch.

It is established that the executive-regu-
latory law enforcement activity is an activity 
that is associated with the implementation of 
regulations by their individualization in law 
enforcement acts. Its feature is to create the 
conditions necessary for the regulation of so-
cial relations by fulfi lling the normative-legal 
prescription due to its individualization. A 
number of problematic issues related to ex-
ecutive and regulatory enforcement acts have 
been identifi ed. The concept of executive and 
regulatory law enforcement activities as the 
activities of authorized entities, aimed at cre-
ating the conditions necessary for the regula-
tion of public relations by implementing regu-
lations through their individualization in law 
enforcement acts.

Key words: law enforcement activity, pub-
lic administration, executive and regulatory 
activity, modern state, subjects of executive 
and regulatory activity, executive and regula-
tory law enforcement acts.


