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примусового виконання; відстроченням і розстроченням виконання, зміною 
чи встановленням способу і порядку виконання судового рішення; зміною 
сторони виконавчого провадження; із поворотом виконання судового 
рішення, якщо це питання не було вирішено одночасно зі зміною чи 
скасуванням судового рішення. При цьому необхідно пам’ятати, що всі 
перелічені процесуальні питання вирішуються під час процедури виконання 
судового рішення в адміністративній справі. Однак існує потреба в чіткому 
дотриманні вимог щодо ухвалення судового рішення. Особливо це 
стосується регулятивної частини судового рішення, яка має бути прописана 
чітко й зрозуміло. Це значно збільшить точність виконання судового 
рішення в адміністративній справі, оскільки у переважній більшості 
предмет спору і спосіб виконання рішення визначаються судом саме в цій 
частині при його ухваленні. Крім того, потреба виконання судового 
рішення в адміністративній справі передбачає безумовну вимогу, 
однозначну поведінку всіх його суб’єктів, при цьому не виключаючи його 
добровільного виконання. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що, незважаючи на 
збереження судового контролю за ходом виконання судового рішення, 
провадження у справі вважається завершеним з моменту ухвалення 
судового рішення, після чого справа направляється суддею до архіву. Проте 
справу до архіву необхідно направляти лише за наявності в ньому 
виконавчого документа із позначенням про фактичне виконання судового 
рішення. 
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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ 

У теорії адміністративного права відсутня єдина точка зору на 
розуміння та визначення поняття «механізм правового регулювання». 
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Зазначена категорія постійно трансформується під впливом постій-
ної зміни суспільних відносин. Тому, науковці по-різному визначають ме-
ханізм адміністративно-правового регулювання, як сукупність адміністра-
тивно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відноси-
ни, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності держави [1, 
с. 55]; як механізм імперативно-нормативного впорядкування організації та 
діяльності суб’єктів і об’єктів управління і формування стійкого правового 
порядку їх функціонування [2, с. 289]; як сукупність правових засобів, за 
допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у 
сфері адміністративного права [3, с. 64]; як засіб здійснення державно-
владних повноважень під час адміністративно-правового регулювання сус-
пільних відносин, які виникають у відповідній сфері, що здійснюється упо-
вноваженими на це державними органами з метою забезпечення функцій 
держави [4, с. 580]. 

В умовах проведення 62 реформ та програм розвитку в Україні істот-
но змінюються і суспільні відносини та уявлення про них [5, с. 103].  

Поняття механізму правового регулювання дозволяє систематизувати 
юридичні засоби правового впливу на суспільні відносини, визначити місце 
і роль того чи іншого юридичного засобу у правовому житті суспільства [6, 
с. 122]. І все це, на фоні відсутності законодавчого закріплення поняття ме-
ханізму правового регулювання, а отже, провідним чинником його розумін-
ня є доктринальні положення вчених, що розглядали в своїх наукових пра-
цях зазначену проблематику. Саме тому, ґрунтовне дослідження такого 
юридичної категорії, як механізм правового регулювання зараз є досить до-
цільним і доречним. 

Уперше дефініцію «механізм правового регулювання» визначив  
С. С. Алексєєв. Під механізмом правового регулювання науковець розумів, 
сукупність юридичних засобів, які забезпечують правовий вплив на суспі-
льні відносини [7, с. 24].  

Інші дослідники, беручи за основу визначення, наведене 
С. С. Алексєєвим, характеризують поняття «механізм правового регулюван-
ня» відповідно до його мети: з метою оптимізації суспільних відносин, забез-
печення суспільного і правового порядку на основі режиму законності [8, 
с. 354–356]; з метою подолання перешкод на шляху задоволення інтересів 
суб’єктів права [9, с. 625]. Наприклад, О. Ф. Скакун визначає механізм право-
вого регулювання, як процес переходу нормативності права в упорядкованість 
суспільних відносин, який здійснюється суб’єктами правового регулювання за 
допомогою системи правових засобів, способів і форм з метою задоволення 
суспільних і приватних інтересів учасників суспільних відносин, забезпечення 
правопорядку [10, с. 262].  

Як процес перетворення нормативності права в упорядкованість сус-
пільних відносин характеризують механізм правового регулювання  
В. М. Горшеньов, С. А. Комаров, Л. М. Шестопалова та інші науковці.  
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Т. П. Мінка зазначає, що механізм правового регулювання – юридич-
на категорія, що показує, як здійснюється правове регулювання і є загаль-
ним порядком, процесом дії та реалізації права [11]. 

В. Я. Кикоть зауважує, що механізм показує, як саме здійснюється 
правове опосередкування (нормування, регулювання, охорона та захист) 
суспільних відносин, як суспільні відносини, зокрема й ті, що складаються 
в адміністративно-публічній сфері, стають правовідносинами [12, с. 57]. 

Отже, механізм адміністративно-правового регулювання характеризує 
діяльнісний бік процесу перетворення нормативності права на впорядкова-
ність суспільних відносин [13, с. 384]. 

Не зважаючи на різноманітність думок з приводу поняття «механізм 
правового регулювання» безперечною є теза, що як будь-яке складне явище, 
воно потребує наукового переосмислення. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що під 
механізмом правового регулювання прийнято розуміти взяті в єдності та 
взаємодії правові засоби, які беруть участь у правовому регулюванні суспі-
льних відносин. 
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