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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН 

У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Юридична наука характеризується наявністю двох підходів до 

визначення елементів механізму правового регулювання, а саме: 

широкого, що характеризується наявністю сукупності елементів, які 

беруть участь у процесі впорядкування суспільних відносин (норми  

права, нормативно-правовий акт, юридичні факти, правовідносини, 

тлумачення, реалізація права, законність, правосвідомість, правова 

культура, правомірна поведінка, протиправна поведінка, юридична 

відповідальність), та вузького, який включає литi елементи, які 

становлять основу регулятивної функції права (норми права, 

нормативно-правові акти, правовідносини, реалізація права, 

законність). 

Дослідження питань правового регулювання правовідносин у 

сфері цивільного захисту визначає необхідність встановлення його 

структурних елементів, наукове  обґрунтування яких отримали 

достатнє висвітлення у працях теоретиків права. Так, С.С. Алексєєв 

виділяє „механізм правового регулювання” як узяту в єдності всю 

сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується 

правовий вплив на суспільні відносини. Структурними елементами 

механізму правового регулювання є: а) юридичні норми; б) 

правовідносини, а саме: суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

учасника таких відносин; в) акти реалізації прав та обов’язків; г) 

індивідуальні приписи та акти застосування прав. 

Механізм правового регулювання сфери цивільного захисту 



повинен здійснюється за допомогою таких прийомів та способів: 

дозволу - тобто надання суб’єкту права на здійснення певних дій, 

зобов’язання - це юридичне закріплена необхідність певної поведінки 

в тих чи інших умовах, обставинах, заборона - це юридична 

необхідність утримуватись від певної поведінки.  

Правову основу цивільного захисту складають розділ II 

Конституції України, Кодекс цивільного захисту, інші Закони 

України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Важливим нормативно-правовим актом, який комплексно 

врегульовує суспільні відносини у сфері цивільного захисту є 

прийнятий 2 жовтня 2012 року Кодекс цивільного захисту. У зв’язку з 

його прийняттям втратила чинність низка законодавчих актів України, 

що регулювали відносини у відповідній сфері, саме: Закони України: 

«Про Цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку», «Про 

війська Цивільної оброни України», «Про аварійно-рятувальні 

служби», «Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади 

цивільного захисту» тощо. Метою прийняття Кодексу згідно ст. 1 є 

регулювання відносин, пов’язаних із захистом населення, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, реагуванням на них, та ключовим у контексті прийняття 

кодифікованого нормативно-правового акту є законодавчо закріплене 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

Механізм правового регулювання правовідносин у сфері 

цивільного захисту здійснюється з метою підвищення рівня безпеки 

у цій сфсрі, в комплексі вирішення інших проблемних питань в 

Україні. Таким чином, правове регулювання при забезпеченні 

цивільного захисту - це дія права на суспільні відносини у цій сфері 

за допомогою певних юридичних засобів, через систему яких і 

забезпечується розвиток цих  відносин у рамках і напрямах, 



визначених нормами права. Сукупність правових засобів, за 

допомогою яких поведінка суб’єктів суспільних відносин 

приводиться у відповідність до вимог і  дозволів, що містяться у 

нормах права, можна назвати механізмом правового регулювання у 

сфері циавільного захисту. 
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