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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Важливим завданням будь-якої держави 
(починаючи з моменту виникнення цієї форми організації суспільства) є 
забезпечення оборони власної території, ефективне виконання якого є основою 
для належного функціонування соціуму, реалізації суверенітету та прав 
людини. На сьогодні лише невелика кількість держав не створила власну 
армію на постійній основі. У таких державах реалізація функції оборони 
покладається переважно на інші держави, з якими укладено відповідні угоди. 

Однак, для належного виконання свого призначення, підтримання 
обороноздатності та бойової готовності військові формування відповідної 
держави повинні мати належне матеріально-технічне, фінансове та 
продовольче забезпечення, що вимагає, у свою чергу, значних видатків з 
державного бюджету. При цьому цілком очевидним є той факт, що військове 
майно значною мірою належить до такого, що обмежене в цивільному обороті 
або вилучене з обороту, що вимагає бережного ставлення військовослужбовців 
до нього, оскільки від збереженості цього майна залежить спроможність 
збройних сил виконувати покладені на них функції з охорони суспільства. 

Одним з інститутів забезпечення дисципліни у військових 
підрозділах (спрямованих саме на збереження та відновлення військового 
майна) є майнова відповідальність військовослужбовців. Водночас 
загальне індиферентне ставлення органів публічної влади і частини 
суспільства у 1990-х роках до необхідності забезпечення належного 
функціонування Збройних сил України призвело до втрати ефективності 
їх діяльності, значного зменшення військовослужбовців та військового 
майна. Так, за даними звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України для проведення розслідування відомостей щодо фактів 
розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності 
держави у період з 2004 по 2017 роки за цей період  зі сфери управління 
«вибуло 1 591 військове містечко із розташованими на них об’єктами 
нерухомості у кількості понад 21 тис. будівель та споруд, а також вибуло 
понад 172 тис. гектар земель оборони», станом на 2014 рік «переважна 
більшість військової техніки, ракет, боєприпасів вичерпали технічний 
ресурс та потребувала модернізації, капітального ремонту й 
регламентного технічного обслуговування; забезпеченість ЗСУ 
справними зразками озброєння й військової техніки (бойові літаки, 
вертольоти, ЗРК ППО) на рівні 20 %; критично низький рівень 
забезпечення військ (сил) матеріальними засобами тилу». Зазначене стало 
чинником втрати актуальності гносеології цього інституту у означений 
період. Атрактором змін у контексті необхідності гносеології 
досліджуваного інституту стала збройна агресія Росії щодо України у 
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2014 році. Саме у цей час з’являються наукові публікації щодо окремих 
аспектів матеріальної відповідальності військовослужбовців. 

Серед вітчизняних науковців, у чиїх роботах висвітлюється 
проблематика особливостей юридичної відповідальності військовослужбовців, 
у тому числі й матеріальної, слід згадати таких, як В. Александров, А. Бабенко, 
О. Бандурка, М. Бєлоконєв, О. Болсунова, К. Волинка, Ю. Дзюба, Є. Додін, 
Н. Іванчук, Р. Калюжний, Д. Кандуєв, М. Карпенко, В. Конопельський, 
М. Корнієнко, Ю. Кричун, С. Кудінов, С. Кузніченко, О. Кучинська, 
О. Мердова, О. Мисак, Н. Нижник, І. Остапенко, А. Осауленко, І. Остапенко, 
М. Панов, С. Попова, П. Рабінович, І. Сердюк, М. Терещук, Ю. Феленко, 
Н. Чудик-Білоусова, Х.Ярмакі, О. Ярмиш та ін. 

Однак, проблематика матеріальної відповідальності як інституту 
адміністративного права наразі не стала предметом комплексного 
дослідження, що стало додатковим фактором обрання теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Обраний напрям дослідження відповідає темі наукових досліджень 
Міжнародного університету бізнесу і права «Основні напрямки 
адміністративно-правового вдосконалення процесів державного 
управління» (реєстраційний номер 0120U104591), а також науковій 
тематиці науково-дослідних робіт кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу Одеського державного університету 
внутрішніх справ «Забезпечення прав, свобод і інтересів людини в 
сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» (реєстраційний 
номер 0121U109272). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Приватного 
вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» 
28 травня 2016 року, протокол № 2. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у 
всебічному висвітленні правового інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців та підготовці пропозицій щодо 
удосконалення його правового регулювання. 

Для досягнення цієї мети слід розв’язати наступні задачі: 
- визначити стан пізнання правового інституту матеріальної 

відповідальності військовослужбовців; 
- з’ясувати методологічні основи пізнання правового інституту 

матеріальної відповідальності військовослужбовців; 
- розкрити зміст поняття матеріальної відповідальності 

військовослужбовців; 
- виокремити та охарактеризувати види матеріальної відповідальності 

військовослужбовців; 
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- провести дескрипцію сучасного стану правового регулювання 
матеріальної відповідальності військовослужбовців; 

- висвітлити нормативне закріплення складу матеріального 
правопорушення як фактичної підстави матеріальної відповідальності 
військовослужбовців; 

- визначити напрями удосконалення інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 
процесі застосування заходів державного впливу в межах притягнення 
особи до юридичної відповідальності військовослужбовців. 

Предметом дослідження є правовий інститут матеріальної 
відповідальності військовослужбовців. 

Методи дослідження. Гносеологія матеріальної відповідальності 
військовослужбовців як інституту адміністративного права вимагає для 
свого пізнання використання системи принципів, методів та підходів 
наукового пізнання. 

Принципи об’єктивності, всебічності та повноти наукового 
пізнання  зумовили необхідність з’ясування теоретико-правових аспектів 
матеріальної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності; 
матеріального правопорушення як підстави матеріальної 
відповідальності; здійснення класифікації досліджуваного поняття, а 
також визначено наукознавчі засади дослідження (розділи 1 і 2). 

За допомогою системного підходу було охарактеризовано 
різновиди матеріальної відповідальності військовослужбовців, систему 
нормативного регулювання досліджуваного адміністративно-правового 
інституту (підрозділи 2.2. та 3.2.). 

Герменевтичний підхід сприяв гносеології теоретико-методологічних 
основ роботи (розділ 1), з’ясуванню змісту досліджуваного поняття (підрозділ 
2.1.), а також характеристиці різновидів матеріальної відповідальності 
військовослужбовців (підрозділ 2.2.). Завдяки цьому підходу охарактеризовано 
сучасний стан правового регулювання матеріальної відповідальності 
військовослужбовців (підрозділ 3.1.) та здійснено аналіз нормативного 
закріплення складу матеріального правопорушення як фактичної підстави 
матеріальної відповідальності військовослужбовців (підрозділ 3.2.). 

Висвітлення інституту матеріальної відповідальності 
військовослужбовців здійснено за допомогою аксіологічного та історичного 
підходів, які дозволили розглянути його через ціннісну складову права та 
визначити  напрями удосконалення інституту матеріальної відповідальності 
військовослужбовців (розділ 2, підрозділи 3.1. і 3.3.). 
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Логічні методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції слугували 
засобом отримання інформації про предмет дослідження, формулювання 
узагальнень і висновків, виокремлення ознак досліджуваних явищ. 

Емпіричну базу дослідження складають: статистичні дані Офісу 
Генерального прокурора за 2019-2022 роки, довідкові та періодичні 
видання, огляд судової та слідчої практики, інформація з Єдиного реєстру 
судових рішень. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 
дисертація є однією з перших в українській правничій науці  після 
збройної агресії Росії проти України комплексним дослідженням 
матеріальної відповідальності військовослужбовців, у результаті якого 
сформульовано низку наукових положень, висновків і пропозицій, які 
вирішують важливі наукознавчі, прикладні проблеми, а саме: 

уперше: 
- сформульована авторська дефініція матеріальної 

відповідальності військовослужбовців, підґрунтям якої є її сутнісне 
розуміння та соціальне призначення. Під матеріальною відповідальністю 
військовослужбовців пропонується розуміти окремий різновид юридичної 
відповідальності, що передбачає обов’язок військовослужбовця зазнати 
втрат майнового (переважно  фінансового) характеру з метою 
відшкодування шкоди, заподіяної знищенням, пошкодженням чи 
незаконним використанням військового майна (майна, залученого під час 
мобілізації; грошових коштів) під час виконання службових повноважень; 

- обґрунтовано необхідність змін чинного законодавства про 
матеріальну відповідальність військовослужбовців у контексті 
імплементації вимог верховенства права та прав людини, відмови від 
наділення матеріальної відповідальності каральним спрямуванням, 
врегулювання особливостей матеріальної відповідальності іноземців та 
осіб без громадянства, які проходять службу в Збройних силах України, 
визначення правового статусу майна, залученого військовими 
формуваннями від інституцій громадянського суспільства. 
Аргументовано доцільність скасування підвищеної (кратної) матеріальної 
відповідальності, наявність якої не відповідає сутності самого інституту 
матеріальної відповідальності та не відповідає вектору розбудови України як 
демократичної, правової держави; 

- визначено, що чинниками виокремлення матеріальної 
відповідальності військовослужбовців як інституту адміністративного 
права є правовий статус винного; наявність відповідних повноважень у 
військовослужбовця на час вчинення матеріального правопорушення; 
предмет правопорушення; вина військовослужбовця; 

 



5 

удосконалено:  
- підходи до узагальнення наукових джерел гносеології 

матеріальної відповідальності військовослужбовців та проведення їх 
класифікації; 

- положення про розуміння складу матеріального правопорушення як 
сукупності об’єктивних (об’єкт і об’єктивна сторона) та суб’єктивних (суб’єкт і 
суб’єктивна сторона) елементів, які визначають діяння військовослужбовця як 
правопорушення та характеризують поведінку суб’єкта, яка зумовлює 
матеріальну шкоду, а також сприйняття військовослужбовцем цієї поведінки та 
її наслідків; 

дістали подальшого розвитку:  
- положення про  необхідність комплексного використання 

методологічного інструментарію (системи наукових принципів, підходів 
та методів) пізнання правових явищ; 

- підходи до виокремлення обмеженої та повної матеріальної 
відповідальності. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 
значимістю проблематики перманентного підтримання правопорядку в 
українських військових формуваннях, а також сформульованими в 
дисертації пропозиціями з удосконалення цього інституту 
адміністративного права. 

Основні положення та висновки наукового дослідження 
використовуються у:  

– правозастосовній сфері – під час реалізації приписів 
нормативно-правових актів, що регулюють порядок притягнення 
військовослужбовців до матеріальної відповідальності (акт впровадження 
у практичну діяльність Одеського обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки від 22 серпня 2022 року);  

– правотворчій діяльності  – для удосконалення інституту 
матеріальної відповідальності військовослужбовців; 

–  науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження окремих 
аспектів матеріальної відповідальності військовослужбовців (акт 
впровадження у наукову діяльність Одеського державного університету 
внутрішніх справ від 19 серпня 2022 року);  

– освітній сфері – під час вивчення окремих тем з адміністративного 
права (акт впровадження у освітній процес Одеського державного університету 
внутрішніх справ від 25 серпня 2022 року).  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертації було апробовано на таких науково-практичних заходах: 
Міжнародній науково-практичній конференції «Право як ефективний 
суспільний регулятор» (м. Львів, 17-18 лютого 2017 року), Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави 
та вітчизняної правової системи» (м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 року), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми вдосконалення 
правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» (м. 
Запоріжжя, 25-26 червня 2021 року). 

Публікації. Основні положення, висновки й пропозиції, отримані в 
результаті дослідження, викладено у 8-ми наукових публікаціях, з яких 4 
– наукові статті у виданнях, що визначені Міністерством освіти і науки 
України як фахові з юридичних наук, 1 наукова стаття – у періодичному 
правничому виданні іноземної держави, 3 – тези доповідей на науково-
практичних заходах. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, які включають сім підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел (176 найменувань на 18-ти сторінках), 3-ох додатків 
на 13-ти сторінках. Повний обсяг дисертації – 201 сторінка, з них 
основний текст складає 156 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі визначено актуальність обраної теми, встановлено 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, окреслено 
мету і задачі дослідження, визначено об’єкт і предмет гносеології, 
описано методи дослідження, висвітлено наукову новизну одержаних 
результатів та їх практичне значення, апробацію результатів дослідження 
та публікації і структуру роботи. 

Науковими задачами дослідження є: визначення стану пізнання 
правового інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців; 
з’ясування методологічних основ пізнання правового інституту 
матеріальної відповідальності військовослужбовців; розкриття змісту 
поняття матеріальної відповідальності військовослужбовців; виокремлення та 
характеристика видів матеріальної відповідальності військовослужбовців; 
дескрипція сучасного стану правового регулювання матеріальної 
відповідальності військовослужбовців; висвітлення нормативного закріплення 
складу матеріального правопорушення як фактичної підстави 
матеріальної відповідальності військовослужбовців; визначення напрямів 
удосконалення інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців. 

Розділ 1 «Стан та методологія пізнання правового інституту 
матеріальної відповідальності військовослужбовців» включає два 
підрозділи, у яких висвітлюються наукознавчі положення гносеології 
правового інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців. 
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У підрозділі 1.1 «Стан пізнання правового інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців» з’ясовується стан опрацювання 
досліджуваної тематики вітчизняною правничою наукою. 

Відзначається, що тривалий час означена проблематика 
залишалась поза системною увагою вітчизняних науковців. У 
вітчизняному правовому дискурсі були лише окремі публікації, 
присвячені певним аспектам інституту матеріальної відповідальності 
військовослужбовців. Недостатня розробленість інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців є тим фактором, що посилює 
актуальність обраної тематики та спричиняє необхідність проведення 
комплексного і системного дослідження цього інституту. 

Обґрунтовано доцільність поділу джерельної основи дослідження 
матеріальної відповідальності військовослужбовців на три групи: 1) 
джерела, предметом пізнання яких є юридична відповідальність; 2) 
джерела, предметом пізнання яких є юридична відповідальність 
військовослужбовців; 3) джерела, предметом пізнання яких є матеріальна 
відповідальність. 

Резюмується, що предметом інтенції вітчизняних науковців переважно 
виступає кримінально-правова відповідальність військовослужбовців, а також 
дисциплінарна та адміністративно-правова відповідальність. Матеріальна 
відповідальність військовослужбовців як інститут адміністративного права в 
сучасних умовах функціонування військових формувань практично не стала 
предметом комплексного пізнання. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні основи пізнання правового 
інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців» 
обґрунтовується обрання гносеологічного інструментарію, який є 
основою для отримання усебічної і повної інформації про предмет 
дослідження. 

Відзначається, що до структури методології входять: 1) методи 
наукового пізнання; 2) принципи наукового пізнання; 3) підходи 
наукового пізнання. Такі складові методології як методи та принципи є 
загальним інструментарієм отримання наукового знання: вони мають 
загальнонауковий характер. При цьому зазвичай йдеться про 
об’єктивність, а також повноту і усебічність дослідження предмета 
(принципи наукового пізнання), а також про логічні методи – аналізу та 
синтезу, абстрагування та узагальнення, дедукцію та індукцію. 

Важливою складовою методології є підходи наукового пізнання. 
Дослідження матеріальної відповідальності військовослужбовців має 
відбуватися з використанням таких підходів: системного, 
герменевтичного, аксіологічного, історичного. 
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Акцентується увага на тому, що гносеологія особливостей 
матеріальної відповідальності військовослужбовців має виходити з 
постулату про соціокультурну природу правових явищ та закріплення у 
законодавстві України євроатлантичного вибору, що обумовлює 
необхідність імплементації у національну систему права концептів 
західної правової культури: людської гідності, прав людини, верховенства 
права, на яких має ґрунтуватися, зокрема, і досліджуваний інститут 
адміністративного права. 

Розділ 2 «Загальна характеристика правового інституту 
матеріальної відповідальності військовослужбовців» складається з двох 
підрозділів, присвячених  характеристиці змісту поняття матеріальної 
відповідальності військовослужбовців та видам цієї відповідальності. 

У підрозділі 2.1 «Поняття матеріальної відповідальності 
військовослужбовців» висвітлюються особливості розуміння матеріальної 
відповідальності військовослужбовців. Стверджується, що усталеним є 
розгляд відповідальності у праві через призму її позитивного та 
негативного аспекту (позитивна та негативна відповідальність; 
перспективна і ретроспективна відповідальність). Хоча таке розуміння 
властиве соціальній відповідальності, яка саме і передбачає ці два 
аспекти: соціум очікує від своїх членів відповідального поводження, а в 
разі порушення ними соціальних норм застосовуються заходи впливу і 
примусу. При цьому, на відміну від інших видів соціальної 
відповідальності, юридичній відповідальності властивий саме 
ретроспективний характер: вона являє собою негативну реакцію 
суспільства суто на порушення тих норм, що знайшли формальне 
відображення у тексті нормативно-правового акту, шляхом застосування 
стягнення, передбаченого санкцією цієї норми. 

Вказується, що матеріальна відповідальність військовослужбовців 
характеризується наступними ознаками: є окремим видом юридичної 
відповідальності; є формою державного примусу; є обов’язком особи 
(військовослужбовця) зазнати матеріальних (фінансових) втрат; є 
реакцією суспільства на винне заподіяння шкоди через неналежне 
поводження з військовим та ін. майном під час виконання службово-
бойових завдань. 

У підрозділі 2.2 «Види матеріальної відповідальності 
військовослужбовців» вказується, що правильне виокремлення видів 
матеріальної відповідальності військовослужбовців дозволяє глибше 
пізнати її сутність. При цьому важливим є поділ досліджуваного поняття 
саме за істотними ознаками. 

Наголошується, що при визначенні видів матеріальної 
відповідальності законодавець проявив непослідовність, що стала 
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фактором неоднозначного сприйняття чіткості пропонованої класифікації. 
Виокремлюючи три види цієї відповідальності – обмежену, повну та 
підвищену – суб’єкт правотворчості об’єднує їх у дві статті нормативно-
правового акту: одну, що визначає особливості обмеженої 
відповідальності, та іншу – яка присвячена повній та підвищеній 
відповідальності. 

Наголошується, що виходячи з наступних факторів: по-перше, 
основного призначення інституту матеріальної відповідальності – 
правовідновлювального (покриття заподіяної державі шкоди), по-друге, 
конституційного припису про неможливість притягнути двічі до 
юридичної відповідальності одного й того ж різновиду за одне й те ж 
правопорушення, по-третє, вимог правовладдя та принципів 
демократичної правової держави доцільним є виключення з законодавства 
норм про підвищену відповідальність. 

Стверджується, що матеріальна відповідальність 
військовослужбовців має включати обмежену та повну її види. 
Формальним критерієм їх розмежування є форма вини 
військовослужбовця, діяння якого мало наслідком заподіяння шкоди 
державі через неналежне поводження з майном. При цьому існуючі 
приписи про обмежену та повну матеріальну відповідальність потребують 
суттєвого коригування, що має на меті приведення їх у відповідність до 
принципів демократичної, правової держави. 

Розділ 3 «Матеріальна відповідальність військовослужбовців як 
інститут адміністративного права» складається з трьох підрозділів, у яких 
висвітлюються сучасний стан та визначаються напрями удосконалення 
досліджуваного адміністративно-правового інституту. 

У підрозділі 3.1 «Сучасний стан правового регулювання 
матеріальної відповідальності військовослужбовців» наголошується, що в 
умовах імплементації вимог верховенства права у суспільні відносини 
основним критерієм ефективності функціонування органів публічної 
влади стає реалізація прав людини, що обумовлює підвищені вимоги до 
діяльності державних органів, особливо в умовах обмеження останніми 
цих прав, що не може не відбуватися у випадку притягнення особи до 
матеріальної відповідальності. Тому суспільством ставляться підвищені 
вимоги до нормативно-правового забезпечення діяльності спеціально 
уповноважених державних органів з притягнення військовослужбовців до 
досліджуваного виду юридичної відповідальності. 

За визнання України демократичною, правовою державою, 
нормативно-правовим актом, який визначає притягнення 
військовослужбовців до матеріальної відповідальності, може бути лише 
закон, а не підзаконний нормативно-правовий акт (особливо в умовах 
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відмови від радянської спадщини, у тому числі в аспекті наявних тоді 
практик сприйняття людини та її прав). 

Прийнятий у 2019 році й нині чинний Закон України «Про 
матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них 
осіб за шкоду, завдану державі» багато у чому сформований на нормах 
Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за 
шкоду, заподіяну державі, що було затверджене у 1995 році. При цьому 
суб’єкт законодавчої ініціативи діяв певною мірою непослідовно, 
обравши як напрям удосконалення правового регулювання не тільки 
імплементацію вимог принципу верховенства права, але й запровадження 
окремих практик посилення юридичної відповідальності через 
закріплення більш жорстких санкцій, наділення інституту матеріальної 
відповідальності каральним характером, а не правовідновлювальним. 

Позитивним у змістовному аспекті шляхом удосконалення 
нормативно-правового забезпечення реалізації матеріальної 
відповідальності стало прийняття у 2020 році Переліку озброєння, зброї 
та боєприпасів до неї, нестача або розкрадання яких відшкодовується 
винними особами у кратному співвідношенні до їх вартості, однак істотно 
цей підзаконний акт не змінив сприйняття матеріальної відповідальності 
військовослужбовців у сформованому до цього каральному дискурсі. 

Підрозділ 3.2 «Нормативне закріплення складу матеріального 
правопорушення як фактичної підстави матеріальної відповідальності 
військовослужбовців». Нормативне закріплення елементів складу 
досліджуваного правопорушення здійснено у Законі України «Про 
матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них 
осіб за шкоду, завдану державі». 

Аналіз складу матеріального правопорушення дозволив зробити 
висновок про публічно-правовий характер як самого інституту військової 
служби, так і матеріально-правової відповідальності військовослужбовців. 
При цьому належність матеріального правопорушення 
військовослужбовців до сфери адміністративного права визначає і 
належність інституту матеріальної відповідальності до адміністративно-
правової галузі. 

До складу матеріального правопорушення входять наступні 
елементи (вони мають таку характеристику): 1) об’єктом матеріального 
правопорушення виступають урегульований законодавством порядок 
збереження та користування військовим та ін. майном. Предметом 
матеріального правопорушення є військове майно; грошові кошти; майно, 
залучене під час мобілізації; 2) об’єктивна сторона матеріального 
правопорушення включає низку елементів: діяння (неправомірне рішення, 
невиконання обов’язків військової служби чи службових обов’язків; 
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неналежне виконання обов’язків військової служби чи службових 
обов’язків); матеріальна шкода; причинний зв’язок між означеним 
діянням та шкодою. Матеріальне правопорушення має матеріальний 
склад, без наявності шкоди немає і відповідного правопорушення. 
Важливою умовою притягнення військовослужбовця до матеріальної 
відповідальності є обставини, за яких відбувається заподіяння 
матеріальної шкоди – виконання військовослужбовцем обов’язків служби; 
3) суб’єктом матеріального правопорушення виступають 
військовослужбовці; військовозобов’язані, резервісти під час 
проходження ними зборів; 4) суб’єктивна сторона матеріального 
правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу чи 
необережності. 

У підрозділі 3.3 «Напрями удосконалення інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців» за результатами аналізу чинного 
законодавства у сфері притягнення військовослужбовців, винних у 
заподіянні матеріальної шкоди, до досліджуваного різновиду юридичної 
відповідальності, обґрунтовується необхідність внесення низки змін до 
Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців 
та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі». 

Запропоновано низку напрямів удосконалення інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців: перегляд різновидів матеріальної 
відповідальності та організаційних аспектів відшкодування завданої шкоди; 
деталізація порядку притягнення окремих категорій військовослужбовців до 
матеріальної відповідальності; перегляд чинних положень через призму 
імплементації вимог принципу верховенства права. 
 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні 
висновки: 

1. Науково-дослідним підґрунтям пізнання матеріальної 
відповідальності військовослужбовців є науковий доробок вітчизняних 
вчених, який доцільно класифікувати (взявши за критерій класифікації 
предмет пізнання) на наступні групи: 

- джерела, у яких предметом дослідження виступає юридична 
відповідальність, її загальна характеристика, ознаки, види; 

- джерела, у яких предметом дослідження виступають особливості 
юридичної відповідальності військовослужбовців; 
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- джерела, у яких предметом дослідження виступає матеріальна 
відповідальність загалом та військовослужбовців зокрема. 

Основні положення і висновки цих робіт, характеризуючи 
загальні ознаки юридичної відповідальності, особливості притягнення до 
відповідальності військовослужбовців, мету і завдання матеріальної 
відповідальності як складової національної системи права, мають 
пропедевтичне значення щодо матеріальної відповідальності 
військовослужбовців у сучасних умовах. 

2. Фактором отримання об’єктивних і повних знань про 
матеріальну відповідальність військовослужбовців є правильне 
визначення гносеологічного інструментарію, що ускладнюється 
методологічним плюралізмом у правничій науці, відсутністю усталеного 
розуміння методології та її структурних елементів. 

Пропедевтичним методологічним положенням є іманентність 
праву соціокультурності, що обумовлює урахування ціннісної складової 
правових явищ і процесів, відповідно до якої й має відбуватися правове 
регулювання матеріальної відповідальності військовослужбовців. 

Комплексний характер досліджуваного інституту адміністративного 
права обумовлює використання системи методологічних принципів та підходів, 
а також методів наукового пізнання: 

- аналізу та синтезу; абстрагування і узагальнення; дедукції та 
індукції (методи пізнання); 

- об’єктивності; усебічності та повноти (принципи наукового 
пізнання); 

- системного, герменевтичного, аксіологічного, історичного 
підходів (підходи наукового пізнання). 

3. Сутність та зміст матеріальної відповідальності 
військовослужбовців дозволяє розглядати її як окремий вид юридичної 
відповідальності. Це є важливим процесуальним аспектом її застосування, 
зважаючи на конституційну заборону притягнення двічі до 
відповідальності одного різновиду за одне правопорушення. 

Під матеріальною відповідальністю військовослужбовців слід 
розуміти окремий різновид юридичної відповідальності, що передбачає 
обов’язок військовослужбовця зазнати втрат майнового (переважно 
фінансового) характеру з метою відшкодування шкоди, заподіяної 
знищенням, пошкодженням чи незаконним використанням військового 
майна (майна, залученого під час мобілізації; грошових коштів) під час 
виконання службових повноважень. 

Важливими факторами, що впливають на притягнення особи до 
цього різновиду юридичної відповідальності, є такі: правовий статус 
порушника; наявність відповідних повноважень у військовослужбовця на 
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час вчинення матеріального правопорушення; предмет правопорушення; 
вина військовослужбовця. 

4. Поняття та класифікація є складовою наукової гносеології 
державно-правових явищ і процесів. Питання класифікації матеріальної 
відповідальності військовослужбовців має теоретико-прикладне спрямування, 
оскільки дозволяє глибше пізнати сутність досліджуваного явища та 
удосконалити його нормативно-правове регулювання. 

Нормативно виокремлено три різновиди матеріальної відповідаль-
ності військовослужбовців: обмежена, повна і підвищена. Законодавче 
закріплення цих видів стало результатом некритичного перенесення 
юридичних приписів з підзаконного нормативно-правового акту. 

Виокремлення підвищеної (кратної) матеріальної відповідальності 
змінює сутність самого інституту матеріальної відповідальності, відходячи від 
правовідновлення до кари, та не відповідає вимогам правовладдя та розбудови 
України як демократичної, правової держави. 

Основним фактором розмежування обмеженої та повної матеріальної 
відповідальності є форма вини військовослужбовця, який завдає шкоду 
державі через неналежне поводження з майном. При цьому чинне національне 
законодавство, яке визначає особливості вказаних видів матеріальної 
відповідальності, потребує удосконалення через усунення анахронізмів, 
приведення у відповідність до вимог принципів правової держави. 

5. Одним із важливих чинників, що визначає правомірність дій 
спеціально уповноважених державних органів з притягнення 
військовослужбовців до матеріальної відповідальності, є дотримання принципу 
законності, проявом якого є, зокрема, наявність акту органу законодавчої 
влади, що має вищу юридичну силу – закону, який і містить відповідні 
матеріальні та процесуальні норми, створює підґрунтя для підзаконної 
правотворчості у контексті визначення окремих аспектів проведення 
службових розслідувань за фактами неналежного поводження з військовим та 
іншим майном, залученим для забезпечення боєздатності військових 
формувань, підтримання на належному рівні їх ефективної діяльності щодо 
реалізації повноважень. 

Аналіз тексту чинного Закону України «Про матеріальну 
відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за 
шкоду, завдану державі» дозволяє виявити контрадикційні в 
аксіологічному контексті положення, що обумовлюють необхідність 
удосконалення відповідності приписів законодавчого акту принципам 
правової держави. 

6. Одним із факторів належності  різновиду юридичної 
відповідальності до конкретної галузі права є належність до цієї галузі 
правопорушення (яке виступає фактичною підставою для притягнення 
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винної особи до відповідальності). Аналіз складу матеріального 
правопорушення вказує на його належність (та відповідно інституту 
матеріальної відповідальності) до публічно-правової сфери і, зокрема, до 
адміністративного права. 

Склад матеріального правопорушення – це сукупність 
об’єктивних (об’єкт і об’єктивна сторона) та суб’єктивних (суб’єкт і 
суб’єктивна сторона) елементів, які визначають діяння 
військовослужбовця як правопорушення та характеризують поведінку 
суб’єкта, яка зумовлює матеріальну шкоду, а також сприйняття 
військовослужбовцем цієї поведінки та її наслідків. 

Гносеологія складу матеріального правопорушення дозволила виявити 
прогалини у правовому регулюванні окремих аспектів притягнення до 
матеріальної відповідальності. Так, на сьогодні потребують законодавчого 
вирішення проблеми матеріальної відповідальності іноземців та осіб без 
громадянства, які проходять службу в Збройних силах України, а також 
визначення правового статусу майна, залученого військовими формуваннями від 
інституцій громадянського суспільства. 

7. В умовах євроінтеграції України одним з аспектів 
удосконалення національного законодавства (у тому числі й у сфері 
матеріальної відповідальності військовослужбовців) є імплементація 
цінностей західної правової культури, зокрема, пріоритету прав людини 
над приписами законодавства, принципу верховенства права.  

Це обумовлює необхідність кардинальної зміни сприйняття 
інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців через 
відмову наділення його каральним спрямуванням, властивим правовим 
засобам держав з недемократичним державно-правовим режимом, що 
спричиняє потребу перегляду різновидів матеріальної відповідальності та 
порядку відшкодування завданої шкоди. 

Одним із важливих напрямів удосконалення інституту 
матеріальної відповідальності має стати закріплення у національному 
законодавстві норм, що визначають особливості притягнення до цього 
виду юридичної відповідальності окремих категорій військовослужбовців. 
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У дисертації висвітлено зміст інституту матеріальної 
відповідальності військовослужбовців як інституту адміністративного права, 
сформульована авторська дефініція матеріальної відповідальності 
військовослужбовців, підґрунтям якої є її сутнісне розуміння та соціальне 
призначення. Під матеріальною відповідальністю військовослужбовців 
пропонується розуміти окремий різновид юридичної відповідальності, що 
передбачає обов’язок військовослужбовця зазнати втрат майнового 
(переважно фінансового) характеру з метою відшкодування шкоди, 
заподіяної знищенням, пошкодженням чи незаконним використанням 
військового майна (майна, залученого під час мобілізації; грошових 
коштів) під час виконання службових повноважень 

Обґрунтовано необхідність змін чинного законодавства про 
матеріальну відповідальність військовослужбовців у контексті 
імплементації вимог верховенства права та прав людини, відмови від 
наділення матеріальної відповідальності каральним спрямуванням, 
врегулювання особливостей матеріальної відповідальності іноземців та 
осіб без громадянства, які проходять службу в Збройних силах України, 
надано визначення правового статусу майна, залученого військовими 
формуваннями від інституцій громадянського суспільства. 
Аргументовано доцільність скасування підвищеної (кратної) матеріальної 
відповідальності, наявність якої не відповідає сутності самого інституту 
матеріальної відповідальності та не відповідає вектору розбудови України як 
демократичної, правової держави. 

Ключові слова: інститут права, матеріальна відповідальність 
військовослужбовців, матеріальне правопорушення, підвищена матеріальна 
відповідальність, юридична відповідальність. 

 
 
 

SUMMARY 
 

Bobrov D. V. Law Institute of Military Personnel’ Financial Liability. 
– Qualifying scientific paper on rights of amanuscript. 

Dissertation for degree of Candidate of Law Sciences, specialty 
12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. 
– Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, 2023. 

The thesis reveals the essence of the military personnel’ financial liability 
institute as an institution of administrative law. The author’s definition of the military 
personnel’ finantial liability, the basis of which is its essential understanding and 
social purpose, is stated. It is suggested to understand the military personnel’ financial 
liability as a special type of legal liability involving the duty of a military personnel to 
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suffer losses of a property (mainly financial) nature in order to compensate for the 
damage caused by destruction, damage or illegal use of military property (property 
acquired during mobilization; monetary funds) during the performance of official 
duties. 

The author substantiates the necessity for changes to the current 
legislation on the financial liability of military personnel in the context of the 
rule of law and human rights requirements’ implementation, the refusal to 
assign financial liability with a punitive direction, financial liability of 
foreigners and stateless persons serving in the Armed Forces of Ukraine 
peculiarities’ regulation, determining the legal status of property attracted by 
military formations from civil society institutions. The expedience of canceling 
increased (multiple) financial liability, the presence of which does not 
correspond to the essence of the financial liability institution itself and does not 
correspond to the vector of development of Ukraine as a democratic and law-
based state, is argued. 

It was determined that the factors of distinguishing military personnel’ 
financial liability as an administrative law institution are as follows: legal status of the 
guilty party; the presence of the relevant powers of the serviceman at the time of 
committing a financial offense; the subject of the offense; and the serviceman’s fault. 

The thesis summarizes the scientific work of domestic scientists, that 
has become the basis of the dissertation research. The following groups of 
sources are singled out, namely scientific papers, the research subject of which 
is legal responsibility, its general characteristics, signs, and types; scientific 
papers, the research subject of which is the peculiarities of the military 
personnel’ legal responsibility; scientific papers where the research subject is 
military personnel’ financial liability in general. 

It is stated that the factor of obtaining objective and complete 
knowledge about the military personnel’ financial liability is the correct 
definition of the epistemological tools, which is complicated by methodological 
pluralism in jurisprudence, the lack of an established understanding of the 
methodology and its structural elements. It is emphasized that the propaedeutic 
methodological provision is the immanence of social culture to law, 
determining the consideration of the valuable component of legal phenomena 
and processes, in accordance with which the legal regulation of the military 
personnel’ financial liability should take place. The complex nature of the 
administrative law institute under study determines the use of a system of 
methodological principles and approaches, as well as methods of scientific 
knowledge: analysis and synthesis; abstraction and generalization; deduction 
and induction (methods of scientific knowledge); objectivity; 
comprehensiveness and completeness (principles of scientific knowledge); 
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systemic, hermeneutic, axiological, and historical approaches (approaches of 
scientific knowledge). 

It is determined that the essence and content of the military personnel’ 
financial liability allows it to be considered as a special type of legal 
responsibility. This provision is an important procedural aspect of its 
application, taking into account the constitutional prohibition of bringing to 
justice twice for the same type of offense. 

It is established that the concept and classification are the constituent 
of the scientific epistemology of state and legal phenomena and processes. The 
issue of the classification of the military personnel’ financial liability possesses 
a theoretical and applied direction, as it allows to better understand the essence 
of the phenomenon under study and to improve its normative and legal 
regulation. Three types of military personnel’ financial liability are 
distinguished as follows: limited, full and increased. The legislative 
consolidation of these types was the result of an uncritical transfer of legal 
prescriptions from a by-law. 

It is substantiated that the separation of increased (multiple) financial 
liability changes the essence of the financial liability institution itself, moving 
away from compensation to punishment and does not meet the requirements of 
the rule of law and the development of Ukraine as a democratic, and law-based 
state. Herewith, the fundamental factor distinguishing limited and full financial 
liability is the form of guilt of a serviceman who causes damage to the state due 
to improper handling of property. However, the current national legislation, 
determining the specifics of the mentioned types of financial liability, needs to 
be improved by eliminating anachronisms, and bringing it into line with the 
requirements of the law-based state principles.  

Key words: institute of law, military personnel’ financial liability, 
material offence, increased financial liability, legal responsibility. 
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