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Перш за все необхідно проаналізувати терміни «режим», «адміністративно-правовий 

режим». 

За етимологією термін “режим” (лат. regimen) у буквальному перекладі з 

латинського означає управління. Визначення цього поняття у довідковій літературі не 

однозначне. Слово режим може вживатися в кількох значеннях - точно встановлений 

розпорядок чого-небудь; умови діяльності, роботи, існування чого-небудь; державний лад, 

спосіб правління [1].  

Під адміністративно-правовими режимами слід розуміти врегульовану нормами права 

сукупність адміністративно-правових способів, засобів та прийомів регулювання, за допомогою 

яких здійснюється вплив на конкретні суспільні відносини або об’єкти з метою їх упорядкування.  

Дослідивши всі види адміністративно-правових режимів можна зробити висновок, 

що адміністративно-правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб є звичайними, 

так як їх функціонування здійснюється в повсякденних умовах; постійними, так як діють 

незалежно від будь-яких чинників; такими, що діють як на всій території України, так і в 

окремих регіонах; забезпечують стабільність держави, національну та громадську безпеки.  

Складовою частиною адміністративно-правових режимів паспортизації та реєстрації 

фізичних осіб є: 1. режим державного кордону;   2. прикордонний режим; 3. режим у пунктах 

пропуску через державний кордон. 

Необхідно також згадати про режим охорони державного кордону. Будь яка держава 

забезпечення своєї безпеки починає з державного кордону [2]. Суверенітет України 
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поширюється на всю територію держави  [3]. Тому державний кордон України є відбиттям її 

територіальної цілісності, політичної й економічної незалежності, суверенітету та єдності, 

охорона якого є невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення 

національної безпеки  [4].  

З аналізу Закону України «Про державний кордон України» можна встановити, що 

режим охорони державного кордону складається з декількох елементів, або «підрежимів». 

Це режим державного кордону України, прикордонний режим та режим у пунктах пропуску 

через державний кордон.  

Режим  державного  кордону  України  -  порядок   перетинання державного кордону 

України, плавання і перебування українських  та іноземних невійськових суден  і  військових  

кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах  України, заходження іноземних 

невійськових суден і  військових  кораблів  у  внутрішні води і порти України та перебування 

в  них,  утримання  державного кордону України, провадження різних робіт,  промислової  та  

іншої діяльності  на  державному  кордоні  України [4]. 

Прикордонний режим встановлюється у прикордонній смузі й контрольованому 

прикордонному районі. Відповідно до законодавства України він регламентує правила в’їзду, 

тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, 

провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базування 

самохідних і несамохідних суден, їх плавання й пересування у внутрішніх водах. Система 

режимних заходів встановлюється Положенням про прикордонний режим [5]. Перелік міст та 

районів, на території яких встановлюються контрольовані прикордонні райони, визначається 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про контрольовані прикордонні райони» [6].  

Режим у пунктах пропуску через державний кордон України – це порядок перебування 

й пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних та 

автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів, відкритих для 

міжнародного сполучення, а також виконання іншої діяльності, пов’язаної з пропуском через 

державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. 

Охорона державного кордону України полягає у здійсненнях політичних, правових, 

організаційних, економічних, екологічних, санітарно-карантинних, військових, оперативних, 

технічних та інших заходів. На Державну прикордонну службу України покладаються  

завдання щодо  забезпечення  недоторканності  державного кордону та охорони суверенних 

прав України  в  її  виключній  (морській)  економічній зоні [7]. 

Отже, вказані режими забезпечують недоторканість та охорону державного кордону, 

недопущення на територію України осіб, в’їзд яким заборонено, та виїзду з України осіб, яким 

він не дозволяється. За допомогою вказаних режимів здійснюється реєстрація осіб, які 

перетинають державний кордон, та реєстрація іноземців, що в’їжджають на територію України. 
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