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ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

В статье рассмотрены и проанализиро-
ваны подходы отечественных ученых отно-
сительно определения понятия механизма 
административно-правового регулирования 
в отдельных сферах функционирования экс-
пертно-криминалистических подразделений. 
Через призму изучения совокупности струк-
турообразующих элементов механизма адми-
нистративно-правового регулирования дока-
зано, что ими могут быть исключительно 
административно-правовые средства. Из-
ложено авторское видение сущности объекта 
административно-правового регулирования 
судебно-экспертной деятельности. Сформу-
лировано определение понятия механизма 
административно-правового регулирования 
функционирования Экспертной службы МВД 
Украины.
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МВС України регламентується сукупністю 
чинних нормативно-правових актів. Водно-
час пошук шляхів розбудови її можливостей 
та потенціалу і, як наслідок, удосконалення 
нормативно-правової бази насамперед по-
винні ґрунтуватись на розумінні не тільки 
сукупності внутрішніх і зовнішніх організа-
ційно-управлінських процесів, а й того, як 
саме правові норми здійснюють вплив на 
суспільні відносини у сфері функціонування 
Експертної служби і сприяють їх трансфор-
мації у відповідні правовідносини. У пло-
щині адміністративного права саме через 
призму розуміння механізму адміністратив-
но-правового регулювання можливо уявити 
практичну реалізацію правових норм, що зі 
свого боку уможливлює появу нових підхо-
дів до удосконалення такого регулювання, 
а значить, і удосконалення функціонування 
сфери його впливу.

Стан дослідження проблеми
Значний вклад у дослідження пробле-

матики механізму адміністративно-право-
вого регулювання та його структуроутво-
рюючих елементів зробили: Алексєєв С.С., 
Арістова І.В., Бандурка О.М., Білоус В.Т., 
Голосніченко О.П., Скакун О.Ф., Стеценко 
С.Г., Шопіна І.М. та інші. Однак у наукових 
джерелах зустрічаються непоодинокі випад-
ки співіснування різних підходів учених до 
розуміння категорії механізму адміністра-
тивно-правового регулювання, а також його 
структурних елементів, зокрема стосовно 
тих сфер, які перебувають у площині функ-

Постановка проблеми
Експертна служба Міністерства внутріш-

ніх справ України є системою державних 
спеціалізованих установ судової експертизи, 
діяльність якої спрямовується і координу-
ється Міністерством внутрішніх справ Укра-
їни. Вона складається із Державного науко-
во-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України та територіальних під-
розділів – науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних центрів [1]. Функціонування 
Експертної служби як структурної одиниці 
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ціонування Експертної служби МВС Украї-
ни. 

Виклад основного матеріалу
Розпочинаючи безпосереднє досліджен-

ня, першочергово звернемо увагу на науко-
ву працю вітчизняного вченого Коротаєва 
В.М., що присвячена дослідженню пробле-
матики адміністративно-правового регулю-
вання експертно-криміналістичних дослі-
джень зброї. У змісті роботи автор робить 
висновок про те, що механізм адміністра-
тивно-правового регулювання експертно-
криміналістичних досліджень зброї є систе-
мою адміністративно-правових елементів, 
спрямованих на упорядкування суспіль-
них відносин щодо здійснення незалежної, 
кваліфікованої та об’єктивної експертизи 
зброї, а також щодо створення суб’єктами 
публічної адміністрації необхідних умов ді-
яльності експертів, які здійснюють дослі-
дження зброї. Серед структурних елементів 
означеного вище механізму автор виділяє, 
зокрема: 1) норми права; 2) принципи пра-
ва; 3) адміністративно-правові відносини, 
які базуються на адміністративно-правових 
нормах та виникають і здійснюються на їх 
основі;4) методи адміністративного права; 
5) акти застосування права; 6) адміністра-
тивно-правовий статус суб’єктів публічної 
адміністрації, що здійснюють адміністра-
тивно-правове забезпечення експертних 
досліджень зброї; 7) тлумачення норм адмі-
ністративного права як процес доведення 
та уточнення їх змісту; 8) адміністративні 
процедури діяльності суб’єктів публічної ад-
міністрації у сфері експертного дослідження 
зброї [2, с. 14–15].

Аналізуючи дослідження Коротаєва В.М. щодо 
розуміння механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, а також його елемен-
тів, передусім слід не погодитись із думкою 
про те, що згаданий механізм – це сукуп-
ність саме адміністративно-правових еле-
ментів. На наш погляд, таке твердження є 
хибним, адже явище механізму адміністра-
тивно-правового регулювання не закріпле-
не у жодному нормативно-правовому акті, 
й існує винятково у теоретичній площині. 
Таким чином, його структура може утворю-

ватися лише завдяки сукупності системно 
обумовлених елементів (засобів).

Окрім того, викликає заперечення і 
включення Коротаєвим В.М. до структури 
механізму адміністративно-правового ре-
гулювання таких елементів, як: принципи 
права; методи адміністративного права; 
адміністративно-правовий статус суб’єктів 
публічної адміністрації, що здійснюють ад-
міністративно-правове забезпечення екс-
пертних досліджень зброї.

Щодо розуміння категорії принципів 
права, то варто погодитися із думкою Стар-
чука О.В., який стверджує, що принципи 
права – це такі засадничі ідеї права, які ви-
значають зміст і спрямованість його норм та 
характеризуються системністю, взаємоузго-
дженістю, загальнообов’язковістю, універ-
сальністю, стабільністю, предметною визна-
ченістю, загальнозначущістю й регулятив-
ністю [3, с. 42].

Аналізуючи викладене вище визначення 
принципів права, а також проєктуючи його 
на процес впливу правових норм на суспіль-
ні відносини, можна переконатись, що вони, 
безумовно, перебувають поза межами струк-
тури механізму адміністративно-правового 
регулювання як засади, на яких ґрунтується 
правотворча діяльність. Водночас, якщо го-
ворити про принципи здійснення конкрет-
ного різновиду діяльності, наприклад судо-
во-експертної, які закріплені у змісті Закону 
України «Про судову експертизу» [4, ст. 3], 
то в такому разі їх слід розглядати як пра-
вову норму – загальнообов’язкове правило 
поведінки, закріплене у змісті чинного нор-
мативно-правового акта.

Стосовно методів адміністративного пра-
ва, то їх включення до структури механізму 
адміністративно-правового регулювання є 
неправильним кроком. Як зазначає вітчиз-
няний дослідник Стеценко С.Г. , аналізуючи 
визначення механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, що початково може 
скластися враження, про схожість цього 
явища із категорією «метод адміністратив-
ного права». Водночас з погляду права – це 
різні терміни. Якщо метод адміністративно-
го права – зовнішня характеристика того, як 
адміністративне право регулює відповідні 
суспільні відносини (імперативно, диспози-
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тивно, шляхом субординації, координації, 
реординації, адміністративного договору), 
то механізм адміністративно-правового ре-
гулювання є внутрішньою характеристику 
цього процесу, де стає зрозуміло яким чи-
ном норма адміністративного права приво-
диться в рух, починає регулювати суспільні 
відносини, яким чином суб’єкти адміністра-
тивного права можуть впливати на процес 
правового регулювання [5, с. 64].

Зі свого боку адміністративно-правовий 
статус суб’єктів публічної адміністрації є 
сукупністю посадових обов’язків, прав, ви-
дів і міри юридичної відповідальності, які 
обов’язково повинні бути закріплені у зміс-
ті відповідних адміністративно-правових 
норм. У механізмі адміністративно-правово-
го регулювання посадові обов’язки та права 
знаходять свій вираз у такому елементі, як 
акти реалізації норм права, який відповід-
но має такі форми реалізації: виконання; 
використання; дотримання; застосування. 
Таким чином, посадові обов’язки та права є 
структурними елементами адміністративно-
правового статусу суб’єктів публічної адмі-
ністрації, а їх реалізація як актів реалізації 
норм права є структурним елементом ме-
ханізму адміністративно-правового регулю-
вання.

Враховуючи викладене, необхідно зазна-
чити, що розробка визначення поняття ме-
ханізму адміністративно-правового регулю-
вання функціонування Експертної служби 
МВС України потребує здійснення подаль-
ших досліджень наукових праць учених, 
предметом дослідження яких виступала ка-
тегорія механізму адміністративно-правово-
го регулювання, а також його структурних 
елементів як у загальнонауковому значенні, 
так і в окремих сферах, які стосуються про-
цесу функціонування Експертної служби. 
Водночас на основі проведеного досліджен-
ня слід зробити висновок про те, що струк-
туру механізму адміністративно-правового 
регулювання функціонування Експертної 
служби МВС України утворює достатня су-
купність системно обумовлених елементів 
(засобів).

У контексті підтвердження нашої пози-
ції стосовно того, що структуроутворюваль-
ними елементами механізму адміністратив-

но-правового регулювання, у тому числі й 
у сфері функціонування Експертної служби 
МВС України, є саме певна сукупність засо-
бів, доцільно звернути увагу на дисертацій-
не дослідження Скоробагатька М.А.

Так, досліджуючи проблематику адміні-
стративно-правового регулювання управ-
ління експертно-криміналістичною служ-
бою, ще до моменту її реформування і де-
мілітаризації, учений робить висновок про 
те, що механізм адміністративно-правового 
регулювання управління експертно-кри-
міналістичною службою – це сукупність 
адміністративно-правових засобів, за допо-
могою яких здійснюється вплив на адміні-
стративно-правові відносини, що виника-
ють у зв’язку з виконанням обов’язків із за-
безпечення оптимального та бажаного для 
держави та суспільства стану функціонуван-
ня служби, її стабільності, а також розвитку 
з метою протистояння наявним та новим 
викликам злочинного світу, захисту прав і 
свобод громадян. Мета такого регулюван-
ня полягає у тому, щоб домогтися свідомого 
та самостійного виконання своїх обов’язків 
структурними одиницями експертно-кри-
міналістичної служби щодо здійснення екс-
пертно-криміналістичної діяльності та ін-
ших заходів, спрямованих на забезпечення 
розслідування, розкриття злочинів та запо-
бігання їм, захисту прав та свобод громадян 
[6, с. 148].

Водночас автор пропонує і власне бачен-
ня сукупності структурних елементів відпо-
відного механізму адміністративно-право-
вого регулювання, які він розділяє на дві 
групи, зокрема: 1) органічні – норми права, 
акти реалізації норм права і обов’язків, пра-
вові відносини; 2) функціональні – юридичні 
факти, правова свідомість та правова культу-
ра, акти тлумачення норм права [6, с. 148]. 

З огляду на викладене вище, слід звер-
нути увагу на те, що Скоробагатько М.А., 
даючи визначення такої правової категорії, 
як механізм адміністративно-правового ре-
гулювання, уявляє її як сукупність засобів, 
за допомогою яких здійснюється вплив на 
адміністративно-правові відносини, однак 
серед структурних елементів згаданого ме-
ханізму виділяє правову свідомість та право-
ву культуру.
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Зі свого боку, у юридичній енциклопедії 
за редакцією Шемшученка Ю.С. категорію 
правової культури запропоновано розумі-
ти як систему духовних і матеріальних цін-
ностей у сфері функціонування права, що 
є складовою частиною загальної культури 
та охоплює всю сукупність найважливіших 
ціннісних компонентів правової реальності 
в її розвитку (право, правовідносини, право-
порядок, нормотворча, правозастосовна та 
інша правова діяльність). Правова культура 
виступає однією з категорій загальнолюд-
ських цінностей і є невід’ємним компонен-
том правової держави [7, с. 35–36; 8, с. 37].

Як стверджує Овчиннікова А., право-
ва культура та правосвідомість повинні та 
можуть розглядатися лише в нерозривно-
му зв’язку з розумінням феномена людини, 
її проблем, бажань, прагнень, уявлень про 
себе й навколишнє середовище. Але такий 
антропологічний вимір правової культури 
повинен спиратися на ті характеристики 
людини, що притаманні їй на теперішньо-
му етапі в сучасному світі, а не на теоретичні 
схеми досконалої моделі гіпотетично існую-
чої людини [9, с. 40; 10, с. 14].

Шестопалова Л.М., досліджуючи про-
блематику механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, відносить правову 
свідомість та правову культуру до чинників 
(явищ), що впливають на здійснення право-
вого регулювання [11, с. 57; 12, с. 157–158].

Водночас Скоробагатько М.А. у своєму 
визначенні правової свідомості працівника 
експертно-криміналістичної служби ОВС 
України стверджує, що це основна, необ-
хідна і обов’язкова рушійна категорія, яка 
дає реальне уявлення і розуміння право-
вої навколишньої дійсності, на основі якої 
суб’єкти експертно-криміналістичної діяль-
ності роблять свідомий вибір на користь па-
нування закону, під час виконання своїх по-
садових обов’язків та дотримання заборон 
[6, с. 137].

Аналізуючи запропоноване Скоробагать-
ком М.А. визначення, вважаємо за необхід-
не констатувати, що розуміння дослідником 
правової свідомості як рушійної категорії є 
некоректним, адже як зі змісту визначен-
ня, так і з теорії адміністративного права не 
зрозуміло, що саме слід розуміти під термі-

ном «рушійна категорія». Крім того, важко 
уявити, що наділяє або може наділити пра-
вову свідомість такими ознаками, як необ-
хідність і обов’язковість?! Крім того, не зро-
зуміло, яким чином правова свідомість може 
бути необхідною і обов’язковою. Водночас 
відомо, що виконання посадових обов’язків 
працівниками експертно-криміналістичних 
підрозділів винятково у межах правового 
поля забезпечується завдяки закріпленим у 
змісті відповідних правових норм різнови-
дам юридичної відповідальності, яку вони 
можуть понести за протиправні дії, прямо 
пов’язані з їх адміністративно-правовим ста-
тусом.

Таким чином, ми вважаємо, що право-
ва свідомість та правова культура за своєю 
сутністю є не правовими засобами, а право-
вими явищами, які слід розглядати за ме- 
жами механізму адміністративно-правового 
регулювання функціонування Експертної 
служби МВС України. Тож думка щодо їх 
позиціонування у структурі згаданого вище 
механізму, на наш погляд, є не правиль-
ною. Водночас у контексті механізму адмі-
ністративно-правового регулювання явища 
правової свідомості та правової культури 
створюють своєрідне підґрунтя для його 
ефективного функціонування, виступаючи у 
ролі сприятливих факторів. Це дозволяє по-
ліпшити вплив адміністративно-правових 
норм на відповідні правовідносини, у тому 
числі й у сукупності сфер функціонування 
Експертної служби МВС України.

Продовжуючи наше дослідження, звер-
немо увагу на монографічне дослідження 
«Адміністративно-правове регулювання екс-
пертно-криміналістичних досліджень тран-
спортних засобів». У його змісті авторський 
колектив запропонував визначення понят-
тя механізму адміністративно-правового ре-
гулювання експертно-криміналістичних до-
сліджень транспортних засобів як цілісного 
комплексу адміністративно-правових засо-
бів, які спрямовано на забезпечення та про-
ведення законної, незалежної, об’єктивної 
та повної судової експертизи транспортних 
засобів, а також організаційно-правову ді-
яльність публічної адміністрації стосовно за-
безпечення діяльності експертів та експерт-



90

Адміністративне право

Наше право № 2, 2021

них установ, що здійснюють дослідження 
транспортних засобів [13, с. 86].

З огляду на запропоноване вище визна-
чення поняття механізму адміністративно-
правового регулювання експертно-криміна-
лістичних досліджень транспортних засобів, 
вважаємо за необхідне вказати на певні не-
точності. Річ у тім, що будь-який механізм ад-
міністративно-правового регулювання для 
ефективного впливу на суспільні відносини 
передбачає поєднання двох складових – 
правової бази, а також активної та пасивної 
поведінки посадових осіб відповідної адмі-
ністрації. Вказане знаходить свій прояв у су-
купності адміністративно-правових засобів, 
що наповнюють його структуру як елементи. 
У зв’язку з цим сукупність адміністративно-
правових засобів, які презентують механізм 
адміністративно-правового регулювання, 
можуть бути спрямовані винятково на сус-
пільні відносини з метою їх врегулювання і, 
як наслідок, трансформування в адміністра-
тивно-правові відносини. Оскільки у цьому 
разі такі адміністративно-правові відносини 
виникають навколо здійснення експертно-
криміналістичного дослідження (судової 
експертизи) транспортних засобів, то й су-
купність суб’єктів, які є їх учасниками, пови-
нні діяти у межах власних компетенцій для 
досягнення єдиної цілі, взаємодоповнюючи, 
з метою досягнення забезпечення та прове-
дення законної, незалежної, об’єктивної та 
повної судової експертизи транспортних 
засобів. Однак у змісті запропонованого ви-
значення говориться про те, що сукупність 
адміністративно-правових засобів спрямо-
вано на: 1) забезпечення та проведення за-
конної, незалежної, об’єктивної та повної 
судової експертизи транспортних засобів; 
2) організаційно-правову діяльність публіч-
ної адміністрації стосовно забезпечення ді-
яльності експертів та експертних установ, 
що здійснюють дослідження транспортних 
засобів. Саме тому, на наш погляд, формую-
чи визначення механізму адміністративно-
правового регулювання експертно-криміна-
лістичних досліджень транспортних засобів, 
необхідно спиратися на те, що: 

– по-перше, сукупність адміністративно-
правових засобів, спрямованих винятково 
на врегулювання суспільних відносин, які 

виникають, наприклад, щодо одного з на-
прямів функціонування територіальних екс-
пертно-криміналістичних підрозділів – здій-
снення судово-експертної діяльності;

– по-друге, проведення судово-експерт-
ного дослідження на належному і бажаному 
рівні одночасно забезпечується і безпосе-
реднім судовим експертом, який проводить 
таке дослідження, і відповідними посадо-
вими особами експертно-криміналістич-
ного підрозділу та служби, у зв’язку з чим 
не слід розмежовувати посадові можливос-
ті таких суб’єктів, адже вони спрямовані 
на досягнення єдиної спільної цілі. Такий 
практичний підхід, на наш погляд, цілком 
узгоджується із розумінням механізму ад-
міністративно-правового регулювання в 
теоретичній площині, де сукупність різно-
манітних адміністративно-правових засобів 
спрямовані на досягнення однієї мети – вре-
гулювання суспільних відносин.

З огляду на викладене вище, слід зазна-
чити, що нерозуміння того, що саме слід ро-
зуміти під об’єктом адміністративно-право-
вого регулювання в межах теорії адміністра-
тивного права, на наш погляд, призводить 
до помилок під час здійснення досліджень 
щодо конкретних сфер професійної діяль-
ності, у тому числі й тих, які забезпечуються 
Експертною службою МВС України.

Так, наприклад, Олійник О.О., вивча-
ючи окремі теоретичні аспекти адміністра-
тивно-правового регулювання судово-екс-
пертної діяльності, зазначає, що об’єктом 
адміністративно-правового регулювання су-
дово-експертної діяльності є право фізичних 
та юридичних осіб на проведення законної, 
незалежної, об’єктивної і повної судової екс-
пертизи на основі спеціальних знань мате-
ріальних об’єктів, явищ і процесів, які міс-
тять інформацію про обставини юридичної 
справи, а також діяльність публічної адмі-
ністрації стосовно: особливостей проведен-
ня адміністративно-деліктної експертизи, 
адміністративно-процедурної експертизи та 
експертизи у справах адміністративного су-
дочинства; забезпечення умов праці судово-
го експерта за місцезнаходженням об’єктів 
дослідження; створення судово-експертних 
спеціалізованих установ; забезпечення нау-
ково-методичної та організаційно-управлін-
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ської діяльності судово-експертних установ; 
забезпечення організаційно-правових засад 
діяльності Координаційної ради з проблем 
судової експертизи; ведення державного Ре-
єстру атестованих судових експертів; орга-
нізаційно-правових засад атестації судових 
експертів; присвоєння кваліфікації судовим 
експертам з правом проведення певного 
виду експертизи; організаційно-правових 
засад діяльності Експертно-кваліфікаційної 
комісії; організаційно-правових засад здій-
снення навчання фахівців для спеціалізова-
них установ, що проводять судові експерти-
зи; забезпечення спеціальної дисциплінар-
ної та адміністративної відповідальності у 
зазначеній сфері [14, с. 522].

Іванищук А.А., ретельно аналізуючи по-
няття об’єкт адміністративно-правового 
регулювання, у межах свого дослідження, 
говорить про те, що серед широкого розма-
їття підходів до розуміння адміністративно-
правового регулювання немає суттєвих про-
тиріч. Як стверджує автор, учені вважають, 
що правове регулювання спрямоване на 
упорядкування суспільних відносин за до-
помогою права та різноманітних правових 
засобів [15, с. 401]. А оскільки об’єкт – це ма-
теріальний предмет пізнання і практичного 
впливу з боку людини (суб’єкта) [15, с. 399; 
16], то як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання виступають саме суспільні від-
носини у сфері адміністративного права.

Таким чином, об’єктом адміністративно-
правового регулювання судово-експертної 
діяльності є не право фізичних та юридич-
них осіб на проведення законної, незалеж-
ної, об’єктивної і повної судової експертизи-
та діяльність публічної адміністрації стосов-
но проведення судової експертизи, про що, 
зокрема, зазначає Олійник О.О., а сукуп-
ність адміністративно-правових відносин, 
які виникають щодо здійснення судово-екс-
пертної діяльності і стосуються передусім 
організаційно-управлінського та науково-
методичного забезпечення.

Висновки
Підбиваючи підсумки нашого дослі-

дження, доцільно сформулювати визначен-
ня механізму адміністративно-правового 
регулювання функціонування Експертної 

служби МВС України як комплексу взаємо-
обумовлених та взаємодіючих адміністра-
тивно-правових засобів, за допомогою яких 
врегульовуються правові відносини у всіх 
сферах функціонування територіальних екс-
пертно-криміналістичних підрозділів, що 
виникають стосовно організаційно-управ-
лінського та науково-методичного забезпе-
чення здійснення судово-експертної діяль-
ності, залучення її спеціалістів до досудово-
го розслідування та судового розгляду, реа-
лізації сукупності інших напрямів діяльності 
Експертної служби МВС України, розвитку 
її потенціалу з метою спроможності вирішу-
вати нові завдання, пов’язані із майбутніми 
викликами.

Водночас слід зазначити, що явища пра-
вової свідомості та правової культури ство-
рюють своєрідне підґрунтя для ефективного 
функціонування механізму адміністратив-
но-правового регулювання функціонування 
Експертної служби МВС України, виступа-
ючи у ролі сприятливих факторів. Це дозво-
ляє поліпшити вплив адміністративно-пра-
вових норм на відповідні правовідносини, 
які виникають у сукупності сфер функціону-
вання Експертної служби МВС України.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто та проаналізовано 

підходи вітчизняних учених щодо визначення 
поняття механізму адміністративно-право-
вого регулювання в окремих сферах функціону-
вання експертно-криміналістичних підрозді-
лів. Крізь призму вивчення сукупності струк-
туроутворюючих елементів механізму адмі-
ністративно-правового регулювання, доведено 
що ними можуть виступати тільки адміні-
стративно-правові засоби. Виділено особливос-
ті, які слід враховувати під час формування 
визначення поняття механізму адміністра-
тивно-правового регулювання. Аргументова-
но, що об’єктом адміністративно-правового 
регулювання судово-експертної діяльності є 
сукупність адміністративно-правових відно-
син, які виникають щодо здійснення судово-
експертної діяльності і стосуються передусім 
організаційно-управлінського та науково-ме-
тодичного забезпечення. Зроблено висновок 
про те, що хоч правову свідомість і правову 
культуру, слід розглядати як правові явища, 
які знаходяться за межами структури меха-
нізму адміністративно-правового регулюван-
ня функціонування Експертної служби МВС 
України, водночас вони створюють своєрідне 
підґрунтя для його ефективного функціону-
вання, виступаючи як сприятливі фактори. 
Сформульовано визначення поняття меха-
нізму адміністративно-правового регулюван-
ня функціонування Експертної служби МВС 
України як комплексу взаємообумовлених та 
взаємодіючих адміністративно-правових засо-
бів, за допомогою яких врегульовуються право-
ві відносини у всіх сферах функціонування те-
риторіальних експертно-криміналістичних 
підрозділів, що виникають стосовно організа-
ційно-управлінського та науково-методично-
го забезпечення здійснення судово-експертної 
діяльності, залучення її спеціалістів до досу-
дового розслідування та судового розгляду, реа-
лізації сукупності інших напрямів діяльності 
Експертної служби МВС України, розвитку 
її потенціалу з метою спроможності вирішу-
вати нові завдання, пов’язані із майбутніми 
викликами.

Ключові слова: механізм, адміністратив-
но-правове регулювання, функціонування, сус-
пільні відносини, судово-експертна діяльність.


