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REGULATION
Стаття присвячена обґрунтуванню сутності сфери енергозбереження як об’єкта
адміністративно-правового регулювання. На підставі виділених теоретичних підходів
виокремлено ознаки сфери енергозбереження та сформульовано поняття адміністративноправового регулювання у сфері енергозбереження що відтворюють її сутність.
The article is devoted to the substantiation of the essence of the sphere of energy saving as an
object of administrative-legal regulation. Based on the isolated theoretical approaches, the signs of
the sphere of energy saving are singled out and the notions of administrative-legal regulation in the
sphere of energy saving that form the essence of it are formulated.
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Постановка проблеми. Зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку українського суспільства,
охоплюють усі суспільні сфери. Під впливом євроінтеграційних процесів не тільки здійснюється трансформація
існуючих правових явищ чи поява нових, але й виникає потреба у їх дослідженні, переосмисленні понять,
категорій та конструкцій, зокрема тих, які входять у сферу адміністративно-правового регулювання
енергозбереження в Україні.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Теоретичні проблеми адміністративно-правового
регулювання висвітлені на ґрунтовному рівні у роботах В. Авер’янова, О. Рябченко, І. Арістової, О. Бандурки,
В. Бевзенка, Ю. Битяка, В. Гаращук, Н. Губерської, С. Гусарова, Р. Калюжного, М. Коваліва, Т. Коломоєць, В.
Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, В. Курила, В. Ліпкана, Д. Лученка, Р. Мельника та інших видатних
вчених.
Проте, в наукових працях досі не визначено внутрішньої природи адміністративно-правового
регулювання сфери енергозбереження.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу наукових підходів до розуміння понять сфера
правового регулювання та адміністративно-правове регулювання визначити ознаки сфери енергозбереження,
як об’єкту адміністративно-правового регулювання та сутності адміністративно-правового регулювання сфери
енергозбереження.

Викладення основного матеріалу. Раціональне використання енергетичних ресурсів є складовою
суспільного добробуту і запорукою досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих
паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до
навколишнього середовища.
Визначення властивостей сфери енергозбереження, як об’єкту адміністративно-правового регулювання
доцільно починати із з’ясування сенсу, який вкладається в категорію самого поняття «енергозбереження».
Так, на законодавчому рівні поняття «енергозбереження» закріплено у законі України «Про
енергозбереження», згідно з яким "енергозбереження" - діяльність (організаційна, наукова, практична,
інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та
перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в
національному господарстві і яка
реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів[1].
Досліджуючи питання сутності адміністративно-правового регулювання сфери енергозбереження
необхідно використовувати загальновизнані наукові підходи щодо встановлення сутності категорії «сфера
правового регулювання» для відображення сутності такого правового явища, як «сфера енергозбереження, як
об’єкт адміністративно-правового регулювання».
У юридичній літературі сферою правового регулювання визначають певний соціальний простір
(частину суспільних відносин), яку можливо і необхідно впорядкувати за допомогою правових засобів. При
встановленні сфери правового регулювання слід виходити не стільки з класифікації суспільних відносин
(економічні, політичні, соціально-культурні та ін.), скільки з матерії самого права як нормативного регулятора,
цілеспрямованість якого - свобода і порядок у суспільстві[2, с. 259].
Віхров О.П. зазначає, що до сфери правового регулювання входять різні групи суспільних відносин,
зокрема: відносини людей з обміну цінностями; відносини з владного управління суспільством; відносини із
забезпечення правопорядку, які виникають з порушення встановлених правил, що регламентують поведінку
людей [3, с. 197]. На думку вченого, правильне визначення сфери правового регулювання необхідне для того,
щоб виключити використання юридичних інструментів у сферах взаємодії людей, які потребують інших засобів
соціального регулювання [3, с. 198].
Скакун О. Ф. виділяє наступні ознаки сфери правового регулювання:
1) є соціальною, оскільки право регулює соціальні відносини, а не природні процеси (землетруси,
тайфуни, фізико-хімічні явища та ін.);
2) є тією частиною суспільних відносин, що можуть бути врегульовані правом, тобто можуть пройти
через волю і свідомість людей (не можна регулювати дії людини, вчинені у стані неосудності чи фізичного
примусу);
3) містить у собі сукупність конкретних, типових і повторюваних суспільних відносин, що об'єктивно
мають потребу у регулюванні правом, в узагальненні і закріпленні в нормативно-правових приписах (а не
суспільних процесів, що протікають за об'єктивними законами громадського життя і не мають потреби в
регулюванні правом);
4) охоплює важливі суспільні відносини, що в певний момент найбільше стосуються інтересів
суспільства, трудових колективів, організацій, підприємств та ін. Це означає, що сфера регулювання не є
статичною, а піддається змінам, залежить від умов внутрішньої і зовнішньої ситуації, рівня економічного,
соціального, духовно-культурного розвитку суспільства;
5) має обмежений обсяг охоплення (межі правової регламентації) і не може містити в собі ті соціальні
явища, що об'єктивно не допускають формального, юридичного, впорядкування [2, с. 259].
Так, згідно із ст. 1 закону України «Про енергозбереження» метою
законодавства про
енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і
юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобуванням, переробкою,
транспортуванням, зберіганням,
виробленням
та
використанням
паливно-енергетичних ресурсів,
забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні
енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного
обладнання, закріплення відповідальності юридичних і фізичних осіб у сфері енергозбереження[1].
Таким чином, враховуючи теоретичні підходи щодо визначення і ознак сфери правового регулювання
та беручи до уваги законодавчо закріплену мету законодавства про енергозбереження можна виокремити
наступні ознаки сфери енергозбереження, як об’єкту адміністративно-правового регулювання:
1) є соціальною, оскільки регулює відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і
юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження;
2) врегульована правовими нормами;
3) охоплює важливі суспільні відносини, пов'язані з видобуванням, переробкою, транспортуванням,
зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості
підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій,
розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання;
4) має обмежений обсяг охоплення (межі правової регламентації), оскільки визначає правові,
економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій,
розташованих на території України, а також для громадян;

5) містить відповідальність
юридичних і фізичних осіб за порушення законодавства про
енергозбереження.
Характеристика сфери енергозбереження як об’єкту адміністративно-правового регулювання в Україні
передбачає, що в основі суспільних відносин знаходиться певний предмет, а саме: раціональне використання
енергетичних ресурсів, що утворює суспільні відносини між суб’єктами використання енергозберігаючих
технологій та публічною владою, яка керує цими відносинами.
Тому, для визначення властивостей адміністративно-правового регулювання сфери енергозбереження
необхідно визначити таку категорію, як правове регулювання.
За твержденням Римаренка Ю. І., правове регулювання – це форма соціального реагування відповідно
до вимог норм права, заснована на усвідомленні суб’єктами права своїх прав та обов’язків [4, с. 752].
Так, Кривицький Ю. В. вказує, що правове регулювання інтерпретується як складова частина
правового впливу у межах інструментального (діяльнісно- інструментального) підходу, проте вони можуть
виступати і як самостійні форми дії права [5, с. 78].
Щодо відносин, які складають предмет правового регулювання необхідно зазначити позицію М. Цвіка
та О. Петришина, які вказують, що – це суспільні відносини, які є юридичним виразом фактичних суспільних
відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від іншої виконання певних дій або утримання від
них, а інша мусить виконати ці вимоги, що охороняються державою [6, c. 335].
Проте, науковці адміністративного права звужують це поняття для потреб своєї сфери наукової
компетенції, відзначаючи, що об’єктом адміністративно-правових відносин є суспільні відносини, що
уособлюють у собі характер діяльності окремих суб’єктів права, юридичні наслідки їх поведінки, певні правові
інтереси, зокрема майнового чи немайнового характеру, та ін.; а предметом таких правовідносин стають речі,
предмети, майно тощо [7, с. 26].
Оцінюючи сукупність суспільних відносин, що підлягають регулюванню адміністративним правом,
необхідно мати на увазі, шо до сфери регулювання адміністративним правом належить весь спектр відносин,
що формуються під час діяльності органів публічної влади щодо реалізації покладених на них завдань і функцій
держави [8, с. 86].
Так, у посібнику виданому під редакцією В. В. Галунька, В. І. Курило, С. О. Короєд та інших авторів,
адміністративно-правове регулювання визначається як здійснюваний усією системою адміністративноправових засобів вплив суб’єктів публічної адміністрації на суспільні відносини з метою їх упорядкування,
закріплення, охорони та розвитку [9, с. 211].
Також адміністративно-правове регулювання, науковці адміністративного права визначають як
цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за
допомогою адміністративно- правових заходів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства й держави [10, с. 51].
На думку І. Шопіної адміністративно-правове регулювання – це адміністративно-правовий вплив,
здійснюваний за допомогою комплексу адміністративних засобів та інших правових явищ, які в сукупності
складають механізм адміністративно-правового регулювання [11, с. 33].
Стукаленко О. В зазначає, що адміністративно-правові відносини слід розглядати як результат
регулюючого впливу адміністративного права на суспільні відносини, унаслідок чого вони
переформатовуються на правові відносини. Пріорітетною тут є теза про те, що адміністративно-правової форми
можуть набути різних видів суспільних відносин, насамперед тих правовідносин, які становлять вагому частку
у складі предмета адміністративного права [12, с. 39].
Тобто, адміністративно-правове регулювання полягає у впливові на суспільні відносини певних
юридичних засобів адміністративно-правового характеру. Адміністративно-правове регулювання в сфері
енергозбереження сфері притаманний управлінський характер, а учасники таких відносин виступають носіями
прав та обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права.
Висновки. Таким чином, беручи до уваги висвітлені ознаки сфери енергозбереження як об’єкту
адміністративно-правового регулювання, її необхідно розглядається, як врегульовані правовими нормами
важливі суспільні відносини між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та
фізичними особами у сфері енергозбереження, що мають певні межі правової регламентації.
Отже, адміністративно-правове регулювання у сфері енергозбереження можна визначити як діяльність
органів державної влади, спрямовану на раціональне використання та економне витрачання первинної та
перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів з метою їх упорядкування, охорони та розвитку.
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