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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Початок третього тисячоліття 
характеризується глибокими глобальними трансформаціями в усіх 
визначальних сферах життєдіяльності суспільства на планеті, що 
супроводжуються численними конфліктами геополітичних і національних 
інтересів на різних рівнях, та спробами вирішення цих конфліктів із 
застосуванням військової сили, як одного із найефективніших чинників 
світової політики та захисту національних інтересів, що безпосередньо 
впливає на рівень забезпечення національної безпеки і оборони держави.  

У складній воєнно-політичній і воєнно-стратегічній обстановці навколо 
України, через російську збройну агресією, якої Україна зазнала вперше з 
часів набуття незалежності, проблема забезпечення оборони стала однією із 
найбільш пріоритетних у діяльності держави, органів публічного управління 
та громадянського суспільства і потребує подальших наукових досліджень на 
сучасному етапі розвитку української державності. 

Забезпечення оброни України ускладнюється не тільки фактичним 
веденням війни та значними фінансовими витратами на неї, а й необхідністю 
проведення оборонної реформи. За таких умов реалізація державою 
конституційної функції щодо оборони України, захисту її суверенітету, 
територіальної цілісності й недоторканності, наявність ефективної системи 
оборони, сучасних та ефективних збройних сил стає пріоритетом, головною 
умовою забезпечення територіальної цілісності й державного суверенітету, 
збереження державності українського народу. Водночас, як показує 
історичний досвід, суспільні процеси у сфері оборони потребують 
законодавчого врегулювання та наукового правового супроводу. 

Сучасний активний розвиток суспільних відносин у сфері оборони 
держави обумовлений російською збройною агресією та фактичним веденням 
бойових дій, провадження оборонної реформи відповідно до стандартів 
Північноатлантичного альянсу, потребує подальшого змістовного дослідження 
теоретико-правових і практичних проблем адміністративно-правового 
забезпечення сфери оборони держави.  

Крім того, проблемам адміністративно-правового забезпечення оборони 
держави не приділяється належної уваги з боку військово-політичного 
керівництва держави та юридичної наукової спільноти, наявні дослідження 
мають фрагментарний характер, а важливі питання у зазначеній сфері 
залишаються поза межами наукових пошуків у військово-юридичній науці. 

Саме тому запропонована тема дослідження є надзвичайно актуальною, 
з огляду на теоретичну та практичну значущість адміністративно-правового 
забезпечення оборони на сучасному етапі розвитку Української держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до положень Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України 12 січня 
2015 року № 5; Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 
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Президента України 26 травня 2015 року № 287; Плану законодавчого 
забезпечення реформ в Україні, затвердженого постановою Верховної Ради 
України від 4 червня 2015 року № 509-VIII; пунктів 7, 15 розділу «Проблеми 
формування національної правової системи України та її адаптація до 
європейського права», пунктів 8, 10 розділу «Правове забезпечення 
державного будівництва та розвитку політичної системи», пунктів 2, 3, 4, 6 
розділу «Правове забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного 
правопорядку» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 
роки, закріплених у Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
академії правових наук України на 2016–2020 роки, а також відповідно до 
бюджетної теми юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01 (2016–
2018 роки); Плану наукової і науково-технічної діяльності Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, у межах науково-
дослідної роботи «Організаційно-правові засади забезпечення законності в 
діяльності органів військового управління» (шифр «Законність», державний 
реєстраційний номер – 0117U001799) (2017–2018 роки). 

Мета і завдання дослідження. Метою наукової роботи є комплексне 
дослідження сутності теорії та практики адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави на основі норм законодавства України, досвіду 
зарубіжних країн, наукових праць учених, матеріалів практичної діяльності 
збройних сил та органів публічного управління щодо вирішення теоретичних і 
практичних проблем адміністративно-правового забезпечення оборони 
держави, розробки на цій основі пропозицій і рекомендацій стосовно 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення оборони держави. 

Для досягнення зазначеної мети, поставлено та виконано такі завдання: 
– розглянути генезу адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави у різні періоди існування і розвитку державності та права 
українського народу;  

– проаналізувати сучасні теоретико-правові підходи щодо місця воєнної 
безпеки та оборони у системі забезпечення національної безпеки України;  

– розкрити зміст оборони держави як державно-правового явища та 
об’єкта адміністративного права; 

– визначити методологічний інструментарій дослідження проблеми 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави; 

– дослідити й обґрунтувати поняття та структуру адміністративно-
правового забезпечення оборони держави; 

– розглянути зміст і сутність військово-адміністративних правових 
відносин у сфері оборони держави та проблеми розвитку військово-
адміністративного законодавства; 

– дослідити адміністративно-правовий статус, функції і повноваження 
органів державної влади як суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 
оборони держави;  
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– розкрити роль громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення 
оборони держави; 

– охарактеризувати функції і завдання Збройних Сил (ЗС) України та 
інших складових сил оборони, розглянути питання організації їх взаємодії у 
системі забезпечення оборони держави; 

– вивчити стан і визначити напрями удосконалення адміністративно-
правового забезпечення діяльності ЗС України як основного суб’єкта 
забезпечення оборони держави; 

– узагальнити зарубіжний досвід реформування військового управління 
та удосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони; 

– на основі проведеного аналізу, з урахуванням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, розробити теоретичні висновки, визначити головні 
напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони 
України та удосконалення військово-адміністративного законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 
адміністративно-правового забезпечення оборони України. 

Предмет дослідження – теорія і практика адміністративно-правового 
забезпечення оборони України.  

Методи дослідження. При проведенні наукового дослідження 
використано сукупність загально-філософських, загально-наукових, 
спеціально-юридичних методів пізнання, об’єднаних системним підходом до їх 
застосування, що дозволяє досліджувати проблеми оборони держави у єдності 
їх соціального змісту і юридичної форми. 

Застосування діалектичного методу уможливило дослідити правову 
природу оборони держави у постійному взаємозв’язку з іншими державно-
правовими явищами у системі держави та в структурі сектору безпеки і 
оборони. 

Поєднання діалектичного методу, методів аналізу та синтезу, дедукції та 
індукції, історичного методу дало змогу визначити особливості і закономірності 
розвитку системи оборони, як основного інституту Української держави у 
різні історичні періоди розвитку суспільства, держави та системи права 
(підрозділ 1.1); місце і роль оборони держави у системі національної безпеки 
(підрозділ 1.2); розвиток системи органів публічної влади як суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення оборони (розділи 3–4); правову 
природу та місце ЗС України, інших військових формувань у суспільстві, 
державі, структурі сектору безпеки і оборони, проблеми їх реформування 
(розділ 4). 

Застосування системного методу поряд із системно-структурним і 
системно-функціональним методами, сприяло дослідженню системи правових 
норм і права, що регулюють сферу оборони (системи адміністративного права, 
військово-адміністративного права (підрозділи 2.2, 2.3); систему, функції і 
повноваження органів публічного управління у сфері оборони (розділи 3–4); 
систему та складові адміністративно-правового забезпечення оборони 
Української держави (підрозділ 2.2); визначити систему заходів для 
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удосконалення й ефективного адміністративно-правового забезпечення 
оборони держави (підрозділ 5.2); розмежування функції і повноваження 
суб’єктів в єдиній системі забезпечення оборони держави (розділи 3–4). 
Застосування системного методу в його синергетичній інтерпретації дало 
змогу дослідити феномен громадянського суспільства як суб’єкта 
забезпечення оборони нашої держави (підрозділ 3.6). 

За допомогою поєднання історико-правового, порівняльно-правового та 
формально-юридичного методів, було досліджено генезу системи оборони 
держави, системи права та законодавства у сфері оборони (підрозділ 1.1); 
враховано досвід правового регулювання питань оборони, тенденції розвитку 
законодавства у сфері оборони, розроблено напрями впровадження 
міжнародного досвіду під час проведення оборонної реформи відповідно до 
стандартів НАТО (підрозділи 3.2, 5.1); досліджено систему військово-
адміністративних норм і законодавства, розробити пропозиції щодо їх 
удосконалення, законодавчого закріплення відповідного понятійно-
категоріального апарату (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2–3.5). 

Соціологічний і статистичний методи використано під час аналізу 
національної практики адміністративно-правового забезпечення оборони, оцінки 
його стану та розробки пропозицій щодо удосконалення (підрозділи 3.2, 5.2). 

Теоретична основа дослідження. Сформульовані у роботі висновки та 
пропозиції ґрунтуються на досягненнях військової науки, історії та теорії 
права і держави, військового та адміністративного права. У процесі 
дослідження використано наукові праці представників різних галузей науки, 
які вивчали теоретичні та методологічні проблеми забезпечення національної 
безпеки, воєнної безпеки і оборони, зокрема: В. Ю. Богдановича, 
В. П. Горбуліна, М. Ф. Єжеєва, В. Д. Кохно, О. І. Кузьмука, Н. Р. Нижник, 
І. С. Руснака, Ф. В. Саганюка, А. І. Семенченка, Г. П. Ситника, 
В. Ф. Смолянюка, Є. Д. Скулиша, В. М. Телелима, В. С. Чорного та інших.  

Крім того, теоретичною основою дослідження слугували праці вчених 
істориків і правників, що присвячені проблемам історії та теорії права і 
держави, історії України та її війська: В. Д. Гончаренка, С. Д. Гусарєва, 
Ж. О. Дзейко, М. С. Кельмана, Д. А. Керімова, О. Л. Копиленка, М. І. Козюбри, 
А. М. Колодія, І. П. Крип’якевича, В. С. Кульчицького, Р. М. Лащенка, 
П. В. Музиченка, В. С. Нерсесянца, О. В. Петришина, О. А. Підопригори, 
В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, А. Й. Рогожина, О. Д. Святоцького, 
О. Ф. Скакун, В. В. Соловйової, В. Я. Тація, О. Д. Тихомирова, Б. Й. Тищика, 
А. С. Чайковського, Ю. С. Шемшученка та інших. 

Також було використано праці вітчизняних і зарубіжних учених, які 
досліджували питання військового права, забезпечення національної безпеки і 
оборони, публічного військового управління, а саме: П. П. Богуцького, 
В. Л. Зьолки, І. М. Коропатніка, В. М. Корякіна, О. В. Кривенка, 
М. В. Кравчука, А. В. Кудашкіна, В. А. Ліпкана, Г. В. Новицького, 
С. Ю. Полякова, М. М. Прохоренка, К. В. Фатєєва, В. В. Сокуренка, 
Є. Л. Стрельцова, В. В. Шульгіна та інших. 
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Вирішальними при формуванні висновків, пропозицій і рекомендацій 
автора стали наукові праці таких учених-адміністративістів, зокрема: 
В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, 
Ю. В. Ващенко, С. В. Вишновецької, В. В. Галунько, В. М. Гаращука, 
І. С. Гриценка, П. В. Діхтієвського, О. А. Заярного, Р. А. Калюжного, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, Т. О. Мацелик, 
Р. С. Мельника, В. М. Селіванова, С. Г. Стеценка, М. М. Тищенка, 
О. І. Харитонової та інших. 

Нормативною основою дослідження слугували Конституція України, 
Закони України «Про національну безпеку України», «Про оборону України», 
«Про Збройні Сили України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про 
мобілізаційну підготовку і мобілізацію», положення Стратегії національної 
безпеки України, схваленої Указом Президента України від 26 травня 2015 року 
№ 287/2015, Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України 
від 24 вересня 2015 року № 555/2015, інші підзаконні правові акти Президента 
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади 
України, законодавство зарубіжних держав у досліджуваній сфері. 

Емпіричну основу дослідження склали практика діяльності органів 
військового управління і військового командування, органів публічного 
управління, суб’єктів громадянського суспільства у сфері оборони держави, 
аналітичні матеріали, звіти, політико-правова публіцистика та довідкові видання з 
питань оборони. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій 
науці комплексним науковим дослідженням теоретичних і практичних 
проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави. У процесі 
роботи сформульовано теоретичні висновки та пропозиції, що є 
концептуально новими у розумінні адміністративно-правового забезпечення 
оборони, як системної діяльності суб’єктів, органів військового управління у 
взаємодії з іншими органами публічного управління, та громадськими 
організаціями; розроблені рекомендації та пропозиції можуть бути 
використані у юридичній практиці для ефективної розбудови оборони 
держави, зокрема: 

вперше: 
– обґрунтовано положення, що оборону держави потрібно розглядати як 

багатогранне комплексне державно-правове явище, що перебуває у системі 
складних суспільних відносин, зв’язків і залежностей із сукупністю інших 
суспільних явищ, інститутів і процесів, виступає невід’ємною складовою самої 
держави, нерозривно пов’язане з історичним розвитком різних форм 
державності і права українського народу; 

– доведено, що реформування ЗС України в сучасних умовах, 
обумовлене євроатлантичним вектором розвитку України, активний розвиток 
суспільних відносин у сфері оборони держави в умовах збройної агресії та 
фактичного ведення воєнних дій, безпосередньо впливає на формування в 
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межах Особливого адміністративного права окремої підгалузі – військово-
адміністративного права, норми якого регулюють суспільні відносини у сфері 
оборони держави. Предметом правового регулювання військово-
адміністративного права виступають суспільні відносини, які виникають між 
органами публічного управління та приватними особами, відносини в середині 
органів публічного управління, а також між органами публічного управління й 
іншими суб’єктами публічного права, у різних сферах суспільного життя, 
спрямовані на забезпечення оборони держави України; 

– сформульовано авторське визначення поняття «адміністративно-
правове забезпечення оборони», під яким розуміють регламентовану 
адміністративно-правовими нормами системну діяльність суб’єктів 
забезпечення оборони щодо адміністративно-правового регулювання, 
реалізації, охорони та захисту суспільних відносин у сфері оборони, 
гарантування прав і законних інтересів усіх суб’єктів правовідносин, 
спрямовану на створення необхідних умов для оборони держави у разі 
збройної агресії; 

– обґрунтовано позицію, що адміністративно-правове забезпечення 
оборони включає  такі складові адміністративно-правового впливу на 
суспільні відносини у сфері оборони: діяльність щодо нормативно-правового 
регулювання суспільних відноси у сфері оборони адміністративно-правовими 
нормами (нормотворча діяльність); діяльність щодо реалізації правовідносин у 
сфері оборони адміністративно-правовими засобами (правозастосовна 
діяльність); діяльність щодо охорони, захисту та відновлення порушених прав 
у сфері оборони (правоохоронна діяльність);  

– визначено й охарактеризовано структуру адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави, що складається з таких елементів: 1) об’єкт 
адміністративно-правового забезпечення оборони – суспільні відносини у 
сфері оборони, які охоплюють майже всі сфери суспільного життя; 2) суб’єкти 
адміністративно-правового забезпечення оборони – суб’єкти адміністративних 
правовідносин, наділені правами й обов’язками у сфері оборони; 3) норми 
адміністративного права, а саме військово-адміністративні норми, якими 
врегульовані суспільні відносини у сфері оборони; 4) адміністративно-правові 
відносини у сфері оборони – це врегульовані адміністративно-правовими 
нормами правові зв’язки, що виникають, розвиваються та припиняються між 
суб’єктами забезпечення оборони у процесі реалізації повноважень у сфері 
оборони; 5) гарантії адміністративно-правового забезпечення оборони – 
умови, засоби, способи, форми та методи, за допомогою яких забезпечується 
реалізація суспільних відносин у сфері оборони; 

– обґрунтовано, що правовідносини у сфері оборони держави є 
різновидом однорідних адміністративно-правових відносин, які складаються у 
процесі публічного управління обороною держави, і тому їх можна назвати 
військово-адміністративними правовідносинами. Військово-адміністративні 
правовідносини – це врегульовані військово-адміністративними нормами 
правові зв’язки, які виникають, розвиваються та припиняються між суб’єктами 
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забезпечення оборони у процесі реалізації адміністративно-правових норм, що 
регулюють сферу публічного управління обороною держави;  

– визначено, що військово-адміністративні правовідносини виникають у 
зв’язку з: 1) виконанням органами публічного управлення покладених на них 
завдань щодо реалізації оборонної функції держави; 2) реалізацією 
юридичними особами (публічного і приватного права) своїх прав та обов’язків 
у сфері оборони держави; 3) реалізацією фізичними особами (громадянами, 
іноземцями, особами без громадянства) своїх прав і обов’язків у сфері оборони 
держави; 

– установлено, що суспільні відносин у сфері оборони регулюються 
нормами військово-адміністративного законодавства, під яким розуміють 
систему правових актів, у яких закріплено військово-адміністративні правові 
норми, що регулюють відносини у сфері оборони держави, права, обов’язки та 
відповідальність усіх суб’єктів забезпечення оборони держави;  

– визначено й досліджено систему суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення оборони України, до якої належать суб’єкти публічного 
управління, які за допомогою адміністративно-правових засобів, методів та 
процедур визначають і реалізують державну політику у сфері оборони, 
спрямовану на підготовку держави до оборони, її збройний захист у разі 
збройної агресії або воєнного конфлікту; 

– доведено, що необхідною умовою удосконалення системи публічного 
управління у сфері оборони держави є чітке законодавче визначення та 
розмежування адміністративно-правового статусу, функцій, завдань і 
повноважень суб’єктів забезпечення оборони, складових сил оборони та 
органів військового управління, організація їх взаємодії у мирний і воєнний 
час. Запропоновано основні концептуальні підходи та напрями щодо 
вирішення цієї проблеми, шляхом розробки і прийняття нового Закону 
України «Про національну оборону України»; 

– у зв’язку з визначенням у складі сектору безпеки і оборони держави 
сил оборони, запропоновано доповнити ст. 1 Закону «Про оборону України» 
терміном «Національні сили оборони України», під якими розуміти утворені 
відповідно до Конституції та законів України військові формування, інші 
державні органи, які забезпечують оборону України, захист її національних 
інтересів від зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз, зокрема, у разі збройної 
агресії або воєнного конфлікту, шляхом підготовки і ведення воєнних 
(бойових) дій. Визначити конституційно-правовий статус Президента України 
як Верховного Головнокомандувача Національними силами оборони України, 
і внести відповідні зміни до п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України та ст. 6 
Закону України «Про оборону України»; 

– обґрунтовано, що розвиток суспільних відносин у сфері оборони в 
умовах сучасної гібридної війни та досвід України щодо відбиття російської 
збройної агресії, зумовлюють необхідність законодавчого врегулювання права 
народу (громадянського суспільства) на створення добровольчих військових 
підрозділів для реалізації свого права на самооборону відповідно до норм 
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міжнародного права та Конституції України;  
– з урахуванням зарубіжного досвіду, визначено основні напрями 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони держави, які 
повинні зосереджувати в собі: 1) законодавче визначення та розмежування 
повноважень, функцій і завдань суб’єктів забезпечення оборони, організації 
взаємодії складових сил оборони у мирний і воєнний час, у кризових 
ситуаціях; 2) обов’язкове включення спеціальних юридичних військово-
адміністративних дисциплін у начальні програми з підготовки фахівців 
військового управління на всіх рівнях військової освіти; 

удосконалено: 
– визначення основних періодів становлення і розвитку системи оборони 

держави відповідно до історичних періодів розвитку державності та права 
українського народу: 1-й – від утворення Київської Русі та перебування у 
складі Великого князівства Литовського (ІХ–XV I ст. ст.); 2-й – період 
українського козацтва, від виникнення Запорозької Січі до ліквідації Козацької 
держави (XVI–XVIII ст. ст.); 3-й – період активізації державотворчих 
процесів, національно-визвольних змагань на початку XX ст. (1917–1921 рр.); 
4-й – період перебування у складі СРСР як союзної республіки (1922–
1990 рр.); 5-й – новітній період, система оборони незалежної України (1991 р. 
– понині); 

– підходи до визначення оборони держави як основної складової (виду) 
системи національної безпеки, яка у нинішній складній воєнно-політичній 
ситуації, в умовах російської збройної агресії, стає домінуючою серед видів 
національної безпеки, потребує підвищеної уваги з боку держави і суспільства 
та закріплення на законодавчому рівні; 

– поняття «Оборона України – система політичних, правових, 
економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, 
інформаційних, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до 
збройного захисту та її захист у разі збройної агресії, збройного конфлікту або 
інших загроз її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності із 
застосуванням збройної сили»; 

– визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення оборони України, під яким розуміють 
установлену нормами адміністративного права сукупність їх прав, обов’язків і 
відповідальності, реалізація яких здійснюється з метою досягнення високого 
рівня обороноздатності держави;  

– класифікацію суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 
оборони за відповідними критеріями. За предметною підвідомчістю 
(компетенцією) виділено: а) органи загальної компетенції, для яких 
забезпечення оборони є однією з функцій (Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування); б) органи спеціальної 
компетенції – державні органи, спеціально створені для реалізації функції 
забезпечення національної безпеки й оборони держави (Рада національної 
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безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Збройні Сили 
України, Національна гвардія України, інші складові сил оборони); 

– теоретичні підходи щодо необхідності посилення демократичного 
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони держави та розробки і 
прийняття відповідного закону;  

– визначення військо-адміністративного законодавства як ієрархічної 
системи законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів: 
1) Конституція України; 2) закони України (включаючи Стратегію 
національної безпеки України, Стратегію воєнної безпеки України, 
затверджені законом), міжнародні договори України, ратифіковані у 
визначеному законом порядку; 3) укази та розпорядження Президента України, 
директиви і накази як Верховного Головнокомандувача ЗС України; 
4) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 5) міжвідомчі 
нормативні акти (накази, інструкції тощо, насамперед щодо організації 
взаємодії суб’єктів забезпечення оборони); нормативно-правові акти 
міністерств та інших органів виконавчої влади, органів військового управління 
та військового командування (накази, інструкції, положення, настанови, 
статути тощо); 6) нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, 
військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування; 

– підходи до визначення специфічних ознак, функцій і повноважень 
ЗС України, що випливають з їх державно-правової природи, як спеціального 
силового, військового органу (інституту) держави, спеціального суб’єкта 
забезпечення оборони, що є основною складовою сил оборони, на який 
Конституцією України покладаються завдання із забезпечення оборони 
держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності у 
разі збройної агресії або збройного конфлікту; 

– визначення нормативно-правового акту органу військового управління, 
зокрема, – це владне, обов’язкове, офіційне, забезпечене силою публічного 
примусу рішення спеціально уповноваженого суб’єкта публічного управління 
(органу військового управління), спрямоване на встановлення, зміну або 
скасування правової норми, якою регулюються суспільні відносини у сфері 
оборони держави; 

– підходи щодо визначення перспективної системи сил оборони, яка 
повинна бути побудована на радикально новому розподілі завдань, функцій, 
повноважень, відповідальності та підзвітності всіх складових сил оборони, з 
огляду на сферу їх діяльності; 

– підходи щодо необхідності здійснення адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави на основі досягнень науки адміністративного 
права, шляхом: 1) проведення системних наукових досліджень з питань 
правового забезпечення оборони держави та створення наукової школи 
військово-адміністративного права; 2) взаємоузгодженої нормотворчої 
діяльність суб’єктів забезпечення оборони щодо створення комплексної 
системи військово-адміністративного законодавства;  
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– обґрунтування необхідності урахування принципів і стандартів країн-
членів НАТО для побудови системи публічного управління обороною держави 
та адміністративно-правового забезпечення оборонної реформи; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові розробки щодо історичного розвитку і формування військово-

адміністративного права та військово-адміністративного законодавства від 
зародження української державності до сьогодення, та врахування історичного 
досвіду правового забезпечення оборони держави; 

– наукові розробки щодо визначення понять «національна безпека», 
«військова безпека», «оборона» та їх співвідношення у системі забезпечення 
національної безпеки;  

– підходи у визначенні особливостей і класифікації адміністративно-
правових відносин у сфері оборони держави; 

– наукові розробки щодо необхідності визначення і законодавчого 
закріплення кваліфікуючих ознак військового формування, пріоритетною 
серед яких має бути обов’язкова наявність реального й потенційного 
оборонного потенціалу, сил і засобів, призначених для оборони держави, 
захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності від 
зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом безпосереднього ведення бойових 
(воєнних) дій та їх забезпечення; 

– підходи до визначення особливостей та кваліфікуючих  ознак Збройних 
Сил України як спеціального суб’єкта забезпечення оборони держави;  

– підходи щодо визначення особливостей та здійснення класифікації 
адміністративно-правових актів органів військового управління; 

– наукові розробки щодо вдосконалення нормативно-правового 
регулювання діяльності суб’єктів забезпечення оборони України, шляхом 
прийняття базового Закону України «Про національну оборону України», 
Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з питань 
діяльності сектору безпеки і оборони» та внесення змін до законів, які 
регулюють діяльність суб’єктів забезпечення оборони, визначають їх функції, 
завдання і повноваження у сфері оборони держави. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертації теоретичні висновки та узагальнення мають науково-
теоретичний та практичний інтерес і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – одержані результати є основою для 
подальшої наукової розробки теоретико-правових і практичних проблем 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави, розвитку 
військово-адміністративного права та законодавства; 

– нормотворчій діяльності – для вдосконалення чинних норм і нормативно-
правових актів військово-адміністративного законодавства, систематизації 
законодавства з питань оборони (Довідка про впровадження Юридичного 
департаменту Міністерства оборони України від 25 вересня 2019 р. № 298/14);  

– правозастосовній діяльності – для удосконалення публічного 
управління обороною, практичної діяльності органів військового управління 
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(Довідка про впровадження Управління правового забезпечення Генерального 
штабу Збройних Сил України від 3 жовтня 2019 р. № 316/1/1720);  

– освітній діяльності – під час організації навчального процесу при 
проведенні занять, підготовці підручників і навчальних посібників, навчально-
методичних матеріалів з навчальних дисциплін: «Основи національної безпеки», 
«Військова адміністрація», «Військово-адміністративне право», 
«Адміністративна відповідальність військовослужбовців», «Правова робота у 
Збройних Силах України», «Військове законодавство та міжнародне право» та 
інших дисциплін адміністративно-правового характеру (Акти впровадження 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка від 19 жовтня 2019 року, Київського факультету Національної академії 
Національної гвардії України від 21 січня 2020 року, Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського від 10 березня 2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження та їх публікації у 
наукових фахових виданнях одержані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 
обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського, а також були оприлюднені на міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах і семінарах, 
зокрема: «Психологічні аспекти національної безпеки» (м. Львів, 28–29 березня 
2008 р.); «Соціально-економічні, психологічні та історичні аспекти 
трансформації Збройних сил України» (м. Київ, 6 листопада 2008 р.); 
«Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (м. Київ, 23 листопада 
2012 р., 22 листопада 2013 р.); «Соціально-гуманітарні та правові проблеми 
діяльності Збройних Сил України» (м. Київ, 24 квітня 2014 р.); «Правове 
регулювання антитерористичної операції» (м. Київ, 9 грудня 2014 р.); 
«Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, 
матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин 
Збройних Сил України» (м. Київ, 25 квітня 2014 р.); «Молодіжна військова 
наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» 
(м. Київ, 24 квітня 2015 р.); «Інституційні механізми зближення законодавчих 
норм між Україною та ЄС в період економічної кризи» (м. Херсон, 1 червня 
2015 р.); «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (м. Київ, 
3 червня 2015 р.); «Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України» (м. Старобільськ, 15–16 жовтня 2015 р.); «Військова 
освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (м. Київ, 27 листопада 2015 р., 
25 листопада 2016 р., 24 листопада 2017 р.); «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.); 
«Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» (м. 
Київ, 25–26 листопада 2016 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання 
проведення антитерористичної операції» (м. Київ, 30 листопада 2016 р.); 
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«Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» (м. Київ, 
24 лютого 2017 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання 
антитерористичної операції» (м. Київ, 23 березня 2017 р.); «Адміністративний 
акт: теорія та практика» (м. Київ, 9 жовтня 2017 р.); «Розвиток 
адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні» 
(м. Київ, 27 жовтня 2017 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання 
антитерористичної операції» (м. Київ, 8 грудня 2017 р.); «Сучасна 
університетська правова освіта і наука» (м. Київ, 23 лютого 2018 р.); 
«Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору 
України» (м. Київ, 17 квітня 2018 р.); «Актуальні проблеми правового 
регулювання особливого періоду» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.); «Актуальні 
проблеми публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 25 травня 2018 р.); 
«Тринадцяті юридичні читання. Українська національна державність: крізь 
призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 
1917–1921 рр.)» (м. Київ, 24–25 травня 2018 р.); «Актуальні проблеми 
правового регулювання проведення операції об’єднаних сил» (м. Київ, 
29 листопада 2018 р.); «Право національної безпеки та військове право: 
історія, сучасність і перспективи» (м. Київ, 28  березня 2019 р.); «Актуальні 
питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 9–10 серпня 
2019 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання діяльності сектору 
безпеки і оборони» (м. Київ, 30 жовтня 2019 р.); «Філософсько-соціологічні та 
психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань 
в особливих умовах» (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.); «Проблеми розвитку 
адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних 
процесів» (м. Київ, 1 листопада 2019 р.). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного 
дослідження висвітлено у 64 наукових працях, а саме: одноосібній і 
2 колективних монографіях, одна з яких опублікована закордонним виданням 
офіційними мовами Європейського Союзу, 4 підручниках і навчальних 
посібниках, 23 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях 
(зокрема, 6 міжнародних), 34  тезах науково-практичних конференцій, 
круглих столів і семінарів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 
вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у сімнадцять підрозділів, висновків 
і списку використаних джерел до кожного розділу; загальних висновків та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 520 сторінок, з них основного 
тексту – 395 сторінок. Список використаних джерел налічує 479 найменувань і 
займає 60 сторінок. 10 додатків розміщено на 36 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; вказано на 
зв’язок роботи з науковою тематикою; визначено мету, завдання, об’єкт, 
предмет, сформульовано методологічну основу дослідження; висвітлено 
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наукову новизну, науково-теоретичне  та практичне значення одержаних 
результатів; наведено відомості про апробацію результатів дослідження та 
публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи адміністративно-правового 
забезпечення оборони України» складається з  трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Генеза адміністративно-правового забезпечення 
оборони України» оборона держави розглядається як невід’ємна складова 
самої держави. Акцентовано, що розвиток системи оборони Української 
держави нерозривно пов’язаний з розвитком та існуванням різних форм 
державності та права українського народу, від початку виникнення Київської 
Русі – до сьогодення. Відповідно до основних історичних періодів розвитку 
державності українського народу, виділено п’ять основних етапів становлення 
і розвитку системи оборони держави та її адміністративно-правового 
забезпечення. 

Встановлено, що у новітній період державотворення в Україні протягом 
1991–1996 рр. було створено систему оборони та необхідні умови для 
подальшого адміністративно-правового забезпечення оборонної функції 
держави. Водночас прорахунки та помилки у подальшому реформуванні 
ЗС України як основного елемента системи оборони, в адміністративно-
правовому забезпеченні їх реформування, призвели до втрати боєздатності, 
внаслідок чого вони виявилися неготовими до забезпечення оборони держави, 
відсічі збройної агресії. 

Аргументовано, що в умовах нинішньої складної воєнно-політичної 
обстановки навколо України, зумовленої російською збройною агресією, 
створення ефективної системи оборони можливе лише за умови врахування 
історичного досвіду, попередніх помилок і прорахунків щодо адміністративно-
правового забезпечення оборони, основних напрямів оборонної реформи.  

У підрозділі 1.2 «Оборона держави в системі національної безпеки 
України: теоретико-правові аспекти» констатовано, що у сучасній науці 
оборона держави розглядається як підсистема й основний структурний 
елемент системи забезпечення національної безпеки. З погляду юридичної 
науки, оборона держави – це багатогранне комплексне державно-правове 
явище, що перебуває у системі складних суспільних відносин, зв’язків і 
залежностей у сукупності з іншими суспільними явищами і процесами, та 
пронизує майже всі сфери життя суспільства. Оборона України – це система 
різноманітних суспільних відносин, яка передбачає здійснення суб’єктами 
забезпечення національної безпеки визначених законом заходів у політичній, 
правовій, економічній, соціальній, воєнній, науковій, науково-технічній, 
інформаційній та інших сферах суспільного життя для захисту від збройної 
агресії. Здійснення функції оборони держави, як елемента національної 
безпеки, можливе тільки у межах і в порядку, визначеному законодавством. 

Встановлено, що на сучасному етапі розвитку оборона держави виступає 
основою забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної 
цілісності України. Оборона України як основний вид національної безпеки, 
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потребує підвищеної уваги з боку держави та її органів, вищого військово-
політичного керівництва, з боку громадянського суспільства та наукової 
спільноти, вимагає проведення системних правових досліджень, з огляду на 
важливу суспільну, теоретичну й практичну для розвитку української держави. 

У підрозділі 1.3 «Оборона України як об’єкт адміністративного права» 
зазначено, що оборона держави, як визначена Конституцією України функція 
держави, урегульована законодавством сфера публічного управління, 
регулюється нормами такої галузі публічного права, як адміністративне право. 
Юридичні питання оборони держави, як відповідної сфери публічного 
управління, належать до сфери адміністративно-правової науки, як складової 
юридичної науки, як у питаннях теоретико-правового обґрунтування та 
безпосереднього регулювання нормами адміністративного права. 

Встановлено, що нинішні докорінні зміни в усіх сферах суспільного 
життя нашої держави, активний розвиток суспільних відносин у сфері оборони 
обумовлені фактичним веденням воєнних дій, необхідністю проведення 
оборонної реформи для забезпечення оборони, захисту суверенітету і 
територіальної цілісності України, безпосередньо впливають на розвиток 
системи адміністративного права та формування у межах Особливого 
адміністративного права окремої підгалузі військово-адміністративного права, 
норми якого регулюють сферу оборони держави.  

Розділ 2 «Методологічні засади адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Методологія дослідження проблеми адміністративно-
правового забезпечення оборони держави» визначено, що дослідження такого 
комплексного державно-правового явища, як оборона держави та її 
адміністративно-правового забезпечення потребує використання усіх наявних 
методів наукового пізнання. Методологічною основою дослідження 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави є принцип 
плюралізму при виборі сукупності філософсько-світоглядних, 
загальнонаукових, спеціально-юридичних методів пізнання, об’єднаних 
системним підходом до їх застосування, що дає змогу досліджувати проблеми 
оборони держави в єдності їх соціального змісту і юридичної форми.  

З’ясовано, що методологія дослідження адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави – це система взаємопов’язаних методологічних 
підходів, методів, прийомів і методик пізнання, за допомогою яких 
вирішуються наукові дослідницькі завдання, пов’язані з дослідженням 
особливостей адміністративно-правового забезпечення оборони Української 
держави.  

У підрозділі 2.2 «Поняття та сутність адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави» проаналізовано теоретичні питання сучасного 
розуміння адміністративно-правового забезпечення оборони. Визначено, що 
під адміністративно-правовим забезпеченням оборони держави розуміють 
регламентовану адміністративно-правовими нормами системну діяльність 
суб’єктів забезпечення оборони, насамперед діяльність суб’єктів публічного 
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управління з адміністративно-правового регулювання, реалізації, охорони та 
захисту суспільних відносин у сфері оборони, гарантування прав і законних 
інтересів усіх суб’єктів правовідносин, спрямовану на створення необхідних 
умов для оборони держави у разі збройної агресії.  

Встановлено, що адміністративно-правове забезпечення оборони 
включає такі складові адміністративно-правового впливу на суспільні відноси 
у сфері оборони: діяльність щодо нормативно-правового регулювання 
(упорядкування) та закріплення суспільних відносин у сфері оборони 
адміністративно-правовими нормами (нормотворча діяльність); діяльність 
щодо реалізації правовідносин у сфері оборони адміністративно-правовими 
засобами (правозастосовча діяльність); діяльність щодо охорони, захисту та 
відновлення порушених прав у сфері оборони (правоохоронна діяльність).  

Адміністративно-правове забезпечення оборони держави як системна 
діяльність суб’єктів забезпечення оборони, виступає необхідною умовою 
створення ефективної системи оборони та публічного управління у сфері 
оборони.  

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові відносини у сфері оборони 
держави та їх регулювання» визначено, що адміністративно-правові 
відносини у сфері оборони – це суспільні відносини, що складаються у процесі 
здійснення публічного управління (виконавчо-розпорядчої діяльності) у сфері 
оборони держави та регулюються нормами адміністративного права, саме 
тому їх можна назвати військово-адміністративними правовідносинами. 
Військово-адміністративні правовідносини – це врегульовані адміністративно-
правовими нормами правові зв’язки, що виникають, розвиваються та 
припиняються між суб’єктами забезпечення оборони у процесі реалізації 
адміністративно-правових норм, що регулюють сферу публічного управління 
обороною держави.  

Зазначено, що військово-адміністративні правовідносини виникають у 
зв’язку з: 1) виконанням органами публічного управлення покладених на них 
завдань щодо реалізації оборонної функції держави; 2) реалізацією 
юридичними особами (публічного і приватного права) своїх прав і обов’язків у 
сфері оборони держави; 3) реалізацією фізичним особами (громадянами, 
іноземцями, особами без громадянства) своїх прав і обов’язків у сфері оборони 
держави. Правові відносини у сфері публічного управління обороною 
виникають, змінюються та припиняються на підставі правових норм, що 
містяться в актах військово-адміністративного законодавства. Проведення 
оборонної реформи з метою створення ефективної системи оборони держави, 
вимагає удосконалення системи військово-адміністративного законодавства, з 
урахуванням реальних суспільних відносин і прийняття нового Закону 
України «Про національну оборону України». 

Розділ 3 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення 
оборони України» складається з шести підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Правова характеристика суб’єктів забезпечення 
оборони України» з’ясовано, що адміністративно-правовий статус суб’єктів 
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адміністративно-правового забезпечення оборони України – це установлена 
нормами адміністративного права сукупність їх прав, обов’язків і 
відповідальності, реалізація яких здійснюється з метою досягнення високого 
рівня обороноздатності держави. До системи суб’єктів адміністративно-
правового забезпечення оборони України належать суб’єкти публічного 
управління, які за допомогою адміністративно-правових засобів, методів та 
процедур, визначають і реалізують державну політику у сфері оборони, 
спрямовану на підготовку держави до оборони, її збройного захисту у разі 
збройної агресії або збройного конфлікту.  

Зазначено, що за предметною підвідомчістю (компетенцію) суб’єкти 
адміністративно-правового забезпечення оборони поділяються на: а) органи 
загальної компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Президент України, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування); б) органи спеціальної компетенції (Рада національної 
безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Збройні Сили 
України, Національна гвардія України, інші складові сил оборони, суб’єкти 
громадянського суспільства, статутні цілі яких обмежені діяльністю у сфері 
забезпечення оборони). Від виконання суб’єктами адміністративно-правового 
забезпечення оборони визначених законом повноважень у сфері оборони 
загалом, залежить ефективність і рівень забезпечення оборони України. 

У підрозділі 3.2 «Верховна Рада України в системі суб’єктів 
забезпечення оборони держави» зазначено, що Верховна Рада України серед 
суб’єктів забезпечення оборони відіграє особливо важливу роль як вищий 
представницький законодавчий орган державної влади, який на законодавчому 
рівні врегульовує суспільні відносини у сфері оборони, визначає функції, 
завдання та повноваження всіх суб’єктів забезпечення оборони держави, 
структуру й чисельність складових сил оборони, тобто фактично визначає 
систему оборони держави. 

Акцентовано, що ефективна реалізація Верховною Радою України 
законодавчої функції, своєчасне прийняття законодавчих актів і врегулювання 
суспільних відносин у сфері оборони виступають одним із головних чинників 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави та проведення 
оборонної реформи.  

Встановлено, що для системи оборони держави, забезпечення 
демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони важливе 
значення має реалізація функції парламентського контролю у сфері оборони. З 
метою імплементації досвіду демократичних країн, запропоновано 
запровадити в Україні посаду Уповноваженого Верховної Ради України з 
питань діяльності сектору безпеки і оборони і прийняти відповідний закон. 

У підрозділі 3.3 «Кабінет Міністрів України та центральні органи 
виконавчої влади в системі суб’єктів забезпечення оборони держави» 
визначено, що Кабінет Міністрів України як вищий орган державної 
виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення оборони України, відіграє 
ключову роль із забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, 
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підготовки держави до оборони та її захисту у разі збройної агресії. Для 
забезпечення оборони держави важливе значення має реалізація Кабінетом 
Міністрів України виконавчо-політичної функції, під якою розуміють 
діяльність органів виконавчої влади щодо чіткого й неухильного виконання 
законів, інших нормативно-правових актів, здійснення організаційних заходів і 
управління, з метою впровадження (реалізації) ними державної політики у 
сфері оборони.  

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони свідчать про 
їхню спрямованість на забезпечення реалізації державної політики у сфері 
оборони, пов’язану з підготовкою до збройного захисту, тобто за умов 
мирного часу. Водночас, як засвідчив досвід АТО/ООС, запровадження 
воєнного стану, повноваження Кабінету Міністрів України в умовах 
особливого періоду та воєнного стану не мають чіткої нормативної 
регламентації. Потребують подальшого законодавчого врегулювання питання 
визначення й розмежування повноважень Кабінету Міністрів України та інших 
органів державної влади щодо реалізації заходів правового режиму воєнного 
стану, координації і контролю діяльності органів виконавчої влади в умовах 
воєнного стану, а також щодо державного оборонного замовлення.  

Зазначено, що в ході оборонної реформи потребують законодавчого 
уточнення й розмежування повноважень Міністерства оборони України та 
інших міністерств щодо підготовки держави до оборони та забезпечення 
реалізації Плану оборони України, а також щодо розмежування повноважень 
між Міністерством оборони України та Головнокомандувачем ЗС України. 

У підрозділі 3.4 «Президент України як Верховний Головнокомандувач в 
системі суб’єктів забезпечення оборони держави» встановлено, що Президент 
України як Верховний Головнокомандувач ЗС України, посідає особливе місце 
і займає ключову позицію серед суб’єктів забезпечення оборони України. Він є 
найвищою посадовою особою у системі органів публічної влади, які 
виступають суб’єктами забезпечення оборони держави, при цьому обраною 
шляхом загальних прямих демократичних виборів. Водночас як Верховний 
Головнокомандувач ЗС України, він є найвищою посадовою особою, яка 
здійснює стратегічне керівництво та управління силами оборони.  

Встановлено, що надання Президенту України повноважень щодо 
прийняття рішення про оголошення стану війни та правового режиму воєнного 
стану виступає гарантією забезпечення демократичного цивільного контролю 
над силами оборони. Проте сама наявність у вітчизняному законодавстві 
правової норми, яка передбачає можливість оголошення стану війни, є 
суперечливою. Правовий механізм оголошення стану війни у національному 
законодавстві чітко не визначений, а його вдосконалення потребує додаткових 
наукових досліджень і врегулювання на законодавчому рівні. 

Обґрунтовано позицію, що через те, що термін «Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил України» не лише не відображає 
конституційно-правовому статусу Президента України, а й може створити 
правові колізії, що призведуть до негативних явищ у керівництві та управлінні 
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сферою оборони, необхідно на законодавчому рівні визначити статус 
Президента України як Верховного Головнокомандувача Національних сил 
оборони України.  

У підрозділі 3.5 «Рада Національної безпеки і оборони України в системі 
суб’єктів забезпечення оборони держави» встановлено, що Рада Національної 
безпеки і оборони України, яку очолює Президент України, у системі суб’єктів 
забезпечення оборони держави посідає особливе місце, оскільки є спеціально 
уповноваженим конституційним органом державної влади, що не належить до 
жодної з гілок влади, який здійснює координацію та контроль діяльності всіх 
суб’єктів забезпечення безпеки і оборони держави, відіграє ключову роль у 
стратегічному управлінні обороною та її забезпеченні. 

Визначено, що для ефективної реалізації Радою національної безпеки і 
оборони України своїх конституційних повноважень, як ключового суб’єкта 
забезпечення оборони держави у процесі реформування сектору безпеки і 
оборони, потребують вирішення, уточнення та правового врегулювання 
повноваження щодо координації та контролю діяльності суб’єктів 
забезпечення оборони, розмежування повноважень із органами виконавчої 
влади. 

У підрозділі 3.6 «Громадянське суспільство як суб’єкт забезпечення 
оборони держави» зазначено, що як свідчить новітній історичний досвід 
України щодо участі громадянського суспільства у відсічі російської збройної 
агресії, громадянське суспільство виступає суб’єктом, який безпосередньо 
впливає на стан забезпечення оборони держави. Його роль полягає, 
насамперед, у демократичній консолідації громадянського суспільства й 
сектору безпеки і оборони держави, з метою розвитку ефективної системи 
національної оборони та забезпечення демократичного цивільного контролю у 
сфері оборони. Саме громадянське суспільство, як один із суб’єктів 
забезпечення оборони за допомогою механізмів демократичного цивільного 
контролю, відіграє важливу роль у проведенні оборонної реформи, побудові 
системи оборони держави відповідно до стандартів Північноатлантичного 
альянсу.  

Акцентовано на необхідності наукового дослідження, концептуального 
переосмислення та закріплення на законодавчому рівні питання діяльності 
громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення оборони, його 
взаємовідносин з органами державної влади у сфері оборони при відсічі 
збройної агресії. Констатовано, що важливо зосередити увагу на питанні 
законодавчого врегулювання права на створення суб’єктами громадянського 
суспільства добровольчих підрозділів, відповідно до Конституції України та 
норм міжнародного права, які передбачають право на самооборону у разі 
збройної агресії.  

Розділ 4 «Збройні Сили України та інші складові сил оборони в 
системі забезпечення оборони держави» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Правова природа, функції та завдання Збройних Сил 
України в системі забезпечення оборони держави» зазначено, що в реалізації 
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функції оборони держави серед спеціальних суб’єктів забезпечення оборони, 
що є складовими сил оборони, особливе місце належить ЗС України, як 
спеціальній державній інституції, військовому формуванню, на яке 
Конституцією України покладено завдання із забезпечення оборони держави, 
захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності у разі 
збройної агресії, збройного конфлікту.  

Визначено специфічні властивості ЗС України, що випливають із їх 
державно-правової природи як спеціального, військового органу (інституту) 
держави, який: створюється державою як спеціальний силовий державний 
орган, спеціальне військове формування для реалізації функцій оборони, 
захисту суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності держави із 
застосуванням збройної (військової) сили; виступає гарантом існування та 
розвитку суспільства й держави, їх захисту від внутрішніх і зовнішніх 
військових загроз; є складовою сектору безпеки і оборони, основним 
елементом сил оборони держави; діяльність ЗС України та виконання ними 
бойових завдань за призначенням суворо регламентуються нормами військово-
адміністративного законодавства; має особливу внутрішню військово-
управлінську (єдиноначальність, централізація, субординація), військово-
функціональну та структурну організацію для виконання завдань оборони 
держави; має виключну бойову спроможність (готовність), сили та засоби для 
міжвидового стратегічного, оперативного та тактичного застосування в умовах 
мирного часу та особливого періоду; комплектується військовослужбовцями, 
які мають військові звання, спеціальну військову підготовку, виконують 
завдання винятково в інтересах оборони держави й, відповідно до норм 
міжнародного й національного права, мають виняткове право на застосування 
військової зброї для оборони держави. 

У підрозділі 4.2 «Адміністративно-правове забезпечення діяльності 
Збройних Сил України» зазначено, що реалізація функцій і завдань ЗС України 
як спеціального суб’єкта забезпечення оборони, здійснюється правовими 
засобами у процесі адміністративно-правового забезпечення, під яким 
розуміють регламентовану комплексом військово-адміністративних правових 
норм діяльність суб’єктів публічного управління (державно-владних і 
військово-управлінських повноважень), що спрямована на створення за 
допомогою правових засобів, способів, форм і методів, необхідних 
сприятливих правових умов для надійного функціонування ЗС України та 
виконання завдань за призначенням, з метою гарантованої реалізації оборонної 
функції держави у різних правових режимах (мирного часу, особливого 
періоду, воєнного стану).  

Встановлено, що ефективність адміністративно-правового забезпечення 
діяльності ЗС України залежить від системної організації військового 
управління, заснованого на приматі права в рамках єдиного, комплексного, 
цілеспрямованого процесу реалізації адміністративних нормативно-правових 
актів військового управління, які приймаються вповноваженими суб’єктами 
військового управління для реалізації своїх функцій і завдань у сфері оборони. 
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Обґрунтовано, що в ході оборонної реформи потребують законодавчого 
врегулювання повноваження, функції і завдання органів військового 
управління відповідно до стандартів і процедур Північноатлантичного 
альянсу. 

У підрозділі 4.3 «Функції та завдання інших складових сил оборони» 
виявлено, що наявна нині адміністративно-правова неузгодженість завдань, 
функцій і повноважень складових сил оборони (збройних сил, інших 
військових формувань, правоохоронних і розвідувальних органів) 
призводить до неефективного виконання ними завдань з оборони держави й 
підтверджує необхідність адміністративно-правового забезпечення їх 
діяльності для створення ефективної системи забезпечення оборони 
держави. Позбавлення військових формувань із спеціальним статусом 
(Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України) повноцінного правового статусу 
військових формувань суттєво ускладнює їх ефективну участь у виконанні 
завдань оборони держави, організацію взаємодії з органами військового 
управління, на які покладено військове управління та керівництво силами 
оборони в особливий період. 

У процесі оборонної реформи необхідно визначити та на законодавчому 
рівні закріпити кваліфікаційні ознаки військового формування, пріоритетною 
серед яких має бути обов’язкова наявність реального й потенційного 
оборонного потенціалу, сил і засобів, призначених для оборони держави, 
захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, шляхом безпосереднього ведення бойових 
(воєнних) дій та їх забезпечення. 

Обґрунтовано, що досягнення завдань оборонної реформи щодо 
вдосконалення системи публічного управління у сфері оборони, уточнення, 
усунення дублювань та розмежування функцій, завдань і повноважень 
складових сил оборони та органів військового управління вимагають 
розроблення та прийняття нового закону «Про національну оборону України» 
та внесення змін у законодавчі акти, які регулюють діяльність складових сил 
оборони. 

Розділ 5 «Удосконалення адміністративно-правового забезпечення 
оборони держави з урахуванням зарубіжного досвіду» складається з двох 
підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Зарубіжний досвід адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави» встановлено, що основним недоліком 
централізованої системи публічного управління обороною нашої держави є 
злиття політичної (військово-політичної), адміністративної й оперативної 
(військової) вертикалей управління. Водночас у провідних країнах НАТО 
історично сформувалася децентралізована, або «англосаксонська» модель 
управління обороною, основу якої становить чіткий розподіл повноважень і 
завдань політичного (військово-політичного), адміністративного та 
оперативного (військового) управління обороною і збройними силами держави 
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між суб’єктами її забезпечення, централізація цілей і децентралізація засобів їх 
досягнення у межах окремих завдань.  

Однак у світі нині не існує єдиного стандарту організації системи 
оборони та публічного управління нею, розроблені тільки принципи, на основі 
яких вона будується. Кожна держава будує власну систему оборони, 
відповідно до реальних і потенційних загроз, традицій державотворення та 
історичного розвитку власної системи оборони, державного устрою та 
політичної системи держави, стратегічних цілей і завдань у міжнародній 
політиці, наявного економічного, науково-технічного та військового 
потенціалу держави тощо.  

Обґрунтовано позицію, що у процесі проведення оборонної реформи 
Україна повинна враховувати позитивний досвід побудови публічного 
управління обороною зарубіжних країн з нормативно-правового 
регулювання сфери оборони держави, законодавчого регулювання питань 
діяльності різних суб’єктів забезпечення національної оборони, їх 
повноваження, а саме питання діяльності збройних сил загалом, та окремих 
видів збройних сил, зокрема.  

У підрозділі 5.2 «Значення та роль адміністративного права для 
адміністративно-правового забезпечення оборони України» зазначено, що для 
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони держави як 
державно-правового явища, що формується й розвивається під впливом права 
та юридичної науки, важливе значення має розвиток військово-
адміністративного права, як підгалузі Особливого адміністративного права, 
науки і навчальної дисципліни. 

Обґрунтовано, що об’єктивний розвиток суспільних відносин у сфері 
оборони вимагає наукового правового супроводу суспільних процесів у цій 
сфері, проведення системних правових досліджень, створення наукової школи 
військово-адміністративного права та взаємоузгодженої нормотворчої 
діяльності суб’єктів забезпечення оборони на всіх рівнях. Нормотворча 
діяльність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони держави 
має бути спрямована на створення ефективної системи військово-
адміністративного законодавства, яке складатиме таку ієрархічну систему 
законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів: 1) Конституція 
України; 2) закони України (включаючи Стратегію національної безпеки 
України, Стратегію воєнної безпеки України, що затверджені законом); 
3) міжнародні договори України; 4) підзаконні нормативно-правові акти 
суб’єктів забезпечення оборони.  

Зазначено, що невід’ємною умовою ефективності адміністративно-
правового забезпечення оборони держави є підготовка професійних 
управлінських кадрів для сфери оборони. У ході реформування системи 
військової освіти у змісті навчання для підвищення професійної правової 
підготовки фахівців оперативного та стратегічного рівня військового 
управління, доцільним є обов’язкове вивчення спеціальних юридичних 
дисциплін щодо адміністративно-правового забезпечення оборони держави.   
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 
вирішено наукову проблему щодо розвитку адміністративно-правового 
забезпечення оборони України. Розроблено пропозиції та рекомендації, які 
спрямовані на досягнення поставленої мети. Сформульовано теоретичні та 
практичні висновки, які є новими у концептуальному відношенні, зокрема: 

1. Доведено, що історичний розвиток системи оборони Української 
держави, як невід’ємної складової самої держави, нерозривно пов’язаний із 
розвитком та існуванням різних форм державності й права українського 
народу. Відповідно до основних історичних періодів розвитку української 
державності, виділено такі основні періоди становлення та розвитку системи 
оборони держави та її адміністративно-правового забезпечення: 1-й – від 
утворення Київської Русі та перебування у складі Великого князівства 
Литовського (ІХ–XV I ст.ст.); 2-й – період українського козацтва, від 
виникнення Запорозької Січі до ліквідації Козацької держави (XVI–XVIII ст. 
ст.); 3-й – період активізації державотворчих процесів, національно-
визвольних змагань на початку XX ст. (1917–1921 рр.); 4-й – період 
перебування у складі СРСР як союзної республіки (1922–1990 рр.); 5-й – 
новітній період, система оборони незалежної України (1991 р. – понині). 

На всіх етап розвитку Української держави розвивалася система 
забезпечення її оборони, що включала в себе органи державного та 
військового управління, а також систему законодавства, яке регулювало 
суспільні відносини у сфері оборони. Як свідчить історичний досвід, 
прорахунки та помилки політичного й організаційно-правового характеру 
щодо розбудови системи оборони держави, обумовлювали негативні наслідки 
для українського народу, зокрема, втрату державності (1917–1921 рр.) або 
частини території держави (2014 р. – донині). 

Зроблено висновок, що в умовах нинішньої складної воєнно-політичної 
обстановки, російської збройної агресії проти України, проведення оборонної 
реформи та створення ефективної системи оборони неможливе без урахування 
історичного досвіду, попередніх помилок і прорахунків, зокрема, щодо 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави. 

2. Встановлено, що у сучасній науці оборона держави розглядається як 
підсистема, головний структурний елемент системи національної безпеки. З 
погляду юридичної науки, оборона держави – це багатогранне комплексне 
державно-правове явище, яке перебуває у системі складних суспільних 
відносин, зв’язків і залежностей із сукупністю інших суспільних явищ і 
процесів, та пронизує майже всі сфери життя суспільства. Оборона України 
передбачає здійснення суб’єктами забезпечення оборони визначених законом 
заходів у політичній, правовій, економічній, соціальній, воєнній, науковій, 
науково-технічній, інформаційній та інших сферах суспільного життя для 
підготовки до збройного захисту держави, та її захист у разі збройної агресії 
або збройного конфлікту. У нинішніх умовах російської збройної агресії проти 
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України оборона стає домінуючою серед видів національної безпеки, потребує 
підвищеної уваги з боку держави і суспільства, закріплення на законодавчому 
рівні, правового супроводу суспільних процесів у сфері оборони. 

3. Обґрунтовано, що оборона держави, як визначена Конституцією 
України функція держави, урегульована законодавством сфера публічного 
управління, регулюється нормами такої галузі публічного права, як 
адміністративне право. Юридичні питання оборони держави належать до 
сфери адміністративно-правової науки, як складової юридичної науки, як у 
питаннях теоретико-правового обґрунтування, так і безпосереднього 
регулювання нормами адміністративного права. 

Доведено, що загальні тенденції розвитку сучасного адміністративного 
права зумовлені докорінними змінами в усіх сферах суспільного життя нашої 
держави, активний розвиток суспільних відносин у сфері оборони 
обумовлений російською збройною агресією, фактичним веденням воєнних 
дій, необхідністю проведення оборонної реформи для забезпечення оборони, 
захисту суверенітету і територіальної цілісності України, безпосередньо 
впливають на формування у межах Особливого адміністративного права 
окремої підгалузі військово-адміністративного права, яке регулює сферу 
оборони держави. 

4. Акцентовано увагу на тому, що дослідження такого складного 
багатогранного державно-правового явища, як оборона держави та її 
адміністративно-правового забезпечення, вимагає використання сукупності 
загально-філософських, загальнонаукових, спеціально-юридичних методів 
пізнання, об’єднаних системним підходом до їх застосування. Методологія 
дослідження адміністративно-правового забезпечення оборони держави – це 
система взаємопов’язаних методологічних підходів, методів і методик 
пізнання, за допомогою яких вирішуються наукові дослідницькі завдання, 
пов’язані з дослідженням особливостей адміністративно-правового 
забезпечення оборони Української держави. 

5. Доведено, що необхідною умовою ефективності системи оборони 
держави є її адміністративно-правове забезпечення. Сформульовано 
визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення оборони», під 
яким запропоновано розуміти «регламентовану адміністративно-правовими 
нормами системну діяльність суб’єктів забезпечення оборони, насамперед 
діяльність суб’єктів публічного управління щодо адміністративно-правового 
регулювання, реалізації, охорони та захисту суспільних відносин у сфері 
оборони, гарантування прав і законних інтересів усіх суб’єктів правовідносин, 
спрямовану на створення необхідних умов для оборони держави у разі 
збройної агресії».  

Визначено, що діяльність суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення щодо реалізації державної політики у сфері оборони включає 
такі складові адміністративно-правового впливу на суспільні відноси у сфері 
оборони: діяльність щодо нормативно-правового регулювання 
(упорядкування) та закріплення суспільних відноси у сфері оборони 
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адміністративно-правовими нормами (нормотворча діяльність); діяльність 
щодо реалізації правовідносин у сфері оборони адміністративно-правовими 
засобами (правозастосовча діяльність); діяльність щодо охорони, захисту та 
відновлення порушених прав у сфері оборони (правоохоронна діяльність).  

6. Теоретично обґрунтовано, що структура адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави складається з таких елементів: 1) об’єкт 
адміністративно-правового забезпечення оборони – суспільні відносини у 
сфері оборони, які пронизують майже всі сфери суспільного життя; 2) суб’єкти 
адміністративно-правового забезпечення оборони – суб’єкти адміністративних 
правовідносин наділені правами і обов’язками у сфері оборони; 3) норми права 
(норми адміністративного права) – адміністративно-правові норми, якими 
врегульовані суспільні відносини у сфері оборони; 4) адміністративно-правові 
відносини у сфері оборони – це врегульовані адміністративно-правовими 
нормами правові зв’язки, що виникають, розвиваються та припиняються між 
суб’єктами забезпечення оборони у процесі реалізації повноважень у сфері 
оборони; 5) гарантії адміністративно-правового забезпечення оборони – 
умови, засоби, способи, форми та методи, за допомогою яких забезпечується 
реалізація суспільних відносин у сфері оборони.  

7. Обґрунтовано позицію, що адміністративно-правові відносини у сфері 
оборони – це суспільні відносини, що складаються у процесі здійснення 
публічного управління (виконавчо-розпорядчої діяльності) у сфері оборони 
держави та регулюються нормами адміністративного права, саме тому їх 
можна назвати військово-адміністративними правовідносинами. Військово-
адміністративні правовідносини – це врегульовані адміністративними нормами 
правові зв’язки, що виникають, розвиваються та припиняються між суб’єктами 
забезпечення оборони у процесі реалізації адміністративно-правових норм, що 
регулюють сферу публічного управління обороною держави.  

Військово-адміністративні правовідносини виникають у зв’язку з: 
1) виконанням органами публічного управлення покладених на них завдань щодо 
реалізації оборонної функції держави; 2) реалізацією юридичними особами 
(публічного і приватного права) своїх прав і обов’язків у сфері оборони держави; 
3) реалізацією фізичними особами (громадянами, іноземцями, особами без 
громадянства) своїх прав і обов’язків у сфері оборони держави.  

8. Доведено, що реалізація військово-адміністративних правовідносин 
нерозривно пов’язана із наявністю військово-адміністративних правових норм, 
якими врегульовані суспільні відносини у сфері публічного управління 
обороною, і які закріплені в актах військово-адміністративного законодавства. 
Під військово-адміністративним законодавством розуміють систему правових 
актів, у яких закріплені військово-адміністративні правові норми, що 
регулюють відносини у сфері оборони держави, права, обов’язки і 
відповідальність суб’єктів забезпечення оборони держави. Закріплені в 
адміністративно-правових нормах права, обов’язки та відповідальність 
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони безпосередньо 
породжують правові відносини і реалізуються через них.  
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9. Визначено, що адміністративно-правовий статус суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення оборони України – це установлена 
нормами адміністративного права сукупність їх прав, обов’язків і 
відповідальності, реалізація яких здійснюється з метою досягнення високого 
рівня обороноздатності держави. 

Обґрунтовано, що систему суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення оборони України становлять суб’єкти публічного управління, які 
за допомогою адміністративно-правових засобів, методів та процедур, 
визначають і реалізують державну політику у сфері оборони, спрямовану на 
підготовку держави до оборони, її збройного захисту у разі збройної агресії 
або збройного конфлікту.  

Здійснено класифікацію суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення оборони України за низкою критеріїв: 

1) порядком формування: а) виборний порядок – органи, які обираються 
народом України, населенням певної адміністративно-територіальної одиниці, 
установчими зборами громадського об’єднання (Верховна Рада України, 
Президент України, органи місцевого самоврядування, громадські 
об’єднання); б) порядком призначення – органи, які призначаються (Кабінет 
Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада національної 
безпеки і оборони України; в) виборно-призначувальний порядок (деякі 
суб’єкти громадянського суспільства); 

2) предметною підвідомчістю (компетенцією): а) органи загальної 
компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент 
України, органи місцевого самоврядування); б) органи спеціальної компетенції 
(Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, 
Збройні Сили України, Національна гвардія України, інші складові сил 
оборони); 

3) приналежністю до підсистем публічного управління: а) органи 
державної влади (Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; 
центральні органи виконавчої влади); б) органи місцевого самоврядування; 
в) інститути громадянського суспільства.  

10. На основі аналізу військово-адміністративного законодавства, 
здійснено класифікацію функцій і повноважень суб’єктів забезпечення 
оборони та визначено їх місце у системі забезпечення оборони держави: 

1) Верховна Рада України серед суб’єктів забезпечення оборони відіграє 
особливо важливу роль, як вищий представницький законодавчий орган 
державної влади, котрий на законодавчому рівні врегульовує суспільні 
відносини у сфері оборони, визначає функції, завдання та повноваження всіх 
суб’єктів забезпечення оборони держави, структуру й чисельність складових 
сил оборони. Ефективна реалізація Верховною Радою України законодавчої 
функції, своєчасне прийняття законодавчих актів і врегулювання суспільних 
відносин у сфері оборони виступають одним із головних чинників 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави та проведення 
оборонної реформи.  



26 

2) Кабінет Міністрів України як вищий орган державної виконавчої 
влади, у системі суб’єктів забезпечення оборони України відіграє ключову 
роль із забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, 
підготовки держави до оборони та її захисту у разі збройної агресії. 

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони свідчать про 
їхню спрямованість на забезпечення реалізації державної політики у сфері 
оборони, пов’язану з підготовкою до збройного захисту, тобто за умов 
мирного часу. Водночас, як засвідчив досвід проведення АТО/ООС та 
запровадження воєнного стану, потребують подальшого законодавчого 
врегулювання повноваження Кабінету Міністрів України щодо реалізації 
заходів правового режиму воєнного стану, координації і контролю діяльності 
органів виконавчої влади в умовах воєнного стану, а також щодо державного 
оборонного замовлення.  

3) Президент України як Верховний Головнокомандувач ЗС України, 
посідає особливе місце і ключову позицію серед суб’єктів забезпечення 
оборони України. Він є найвищою посадовою особою у системі органів 
публічної влади, які виступають суб’єктами забезпечення оборони держави, 
при цьому обраною шляхом загальних прямих демократичних виборів. 
Водночас як Верховний Головнокомандувач ЗС України, він є найвищою 
посадовою особою, яка здійснює стратегічне керівництво та управління 
силами оборони, приймає рішення про застосування сил оборони.  

Визначено, що надання Президенту України повноважень щодо 
прийняття рішення про оголошення стану війни та правового режиму воєнного 
стану, виступає гарантією забезпечення демократичного цивільного контролю 
над силами оборони. Водночас потребують законодавчого врегулювання 
повноваження Президента щодо оголошення стану війни та визначення 
статусу Президента України як Верховного Головнокомандувача 
національними силами оборони. 

4) Рада Національної безпеки і оборони України, яку очолює Президент 
України, у системі суб’єктів забезпечення оборони держави посідає особливе 
місце, оскільки є спеціально уповноваженим конституційним органом 
державної влади, що не належить до жодної з гілок влади, який здійснює 
координацію та контроль діяльності всіх суб’єктів забезпечення безпеки і 
оборони держави, відіграє ключову роль у стратегічному управлінні обороною 
та її забезпеченні. Визначено, що для ефективної реалізації Радою 
національної безпеки і оборони України своїх конституційних повноважень, як 
ключового суб’єкта забезпечення оборони держави, у процесі реформування 
сектору безпеки і оборони потребують вирішення, уточнення та правового 
врегулювання повноваження щодо координації та контролю діяльності 
суб’єктів забезпечення оборони. 

5) Серед центральних органів виконавчої влади провідну роль у 
забезпеченні оборони відіграє Міністерство оборони України, яке реалізує 
державну політику у сфері оборони, забезпечує функціонування, бойову та 
мобілізаційну готовність, боєздатність ЗС України, координує діяльність щодо 



27 

підготовки держави до оборони та є органом військового управління, у 
підпорядкуванні якого перебувають ЗС України.  

Обґрунтовано, що у ході оборонної реформи потребують законодавчого 
уточнення й розмежування повноваження Міністерства оборони України та 
інших міністерств щодо підготовки держави до оборони, забезпечення 
реалізації Плану оборони України, а також розмежування повноважень між 
Міністерством оборони України та Головнокомандувачем Збройних Сил 
України. 

11. Доведено, що в сучасних умовах, виходячи із новітнього історичного 
досвіду України, громадянське суспільство виступає суб’єктом, який 
безпосередньо впливає на стан забезпечення оборони держави. Його роль 
насамперед полягає у демократичній консолідації громадянського суспільства 
й сектору безпеки і оборони держави, з метою розвитку ефективної системи 
національної оборони та забезпечення демократичного цивільного контролю у 
сфері оборони.  

Констатовано, що участь суб’єктів громадянського суспільства у відсічі 
російської збройної агресії довела необхідність концептуального 
переосмислення та закріплення на законодавчому рівні питання діяльності 
громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення оборони, його 
взаємовідносин з органами державної влади у сфері оборони при відбитті 
збройної агресії. Особливої уваги потребує питання законодавчого 
врегулювання права на створення суб’єктами громадянського суспільства 
добровольчих формувань, відповідно до Конституції України та норм 
міжнародного права, які передбачають право на самооборону у разі збройної 
агресії.  

12. Доведено, що у реалізації функції оборони держави серед 
спеціальних суб’єктів забезпечення оборони, що належать до сил оборони, 
ключове місце посідають Збройні Сили України як спеціальна державна 
інституція, військове формування, на яке Конституцією України покладено 
завдання забезпечення оборони держави, захисту суверенітету, територіальної 
цілісності й недоторканності у разі збройної агресії або збройного конфлікту. 

Встановлено, що реалізація Збройними Силами України завдань 
забезпечення оборони держави здійснюється правовими засобами у процесі 
адміністративно-правового забезпечення, під яким розуміють регламентовану 
комплексом військово-адміністративних правових норм діяльність суб’єктів 
публічного управління (державно-владних і військово-управлінських 
повноважень), що спрямована на створення за допомогою правових засобів, 
способів, форм і методів, необхідних сприятливих правових умов для 
надійного функціонування ЗС України та виконання завдань за призначенням, 
з метою гарантованої реалізації оборонної функції держави у різних правових 
режимах (мирного часу, особливого періоду, воєнного стану).  

Визначено, що пріоритетною в адміністративно-правовому забезпеченні 
Збройних Сил України є діяльність суб’єктів публічного військового 
управління щодо правового регулювання військово-адміністративних 
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відносин, за допомогою адміністративних нормативно-правових актів, які, 
відповідно до норм закону, приймають уповноважені суб’єкти публічного 
військового управління для реалізації своїх функцій і завдань у сфері оборони. 

13. Акцентовано увагу на необхідності адміністративно-правового 
забезпечення діяльності всіх складових сил оборони, передусім в умовах 
проведення оборонної реформи, для створення ефективної системи забезпечення 
оборони держави. Визначено, що наявна адміністративно-правова 
неузгодженість функцій, завдань і повноважень окремих різновидових та 
різновідомчих складових сил оборони (державних органів, збройних сил, інших 
військових формувань, правоохоронних і розвідувальних органів) призводить до 
неефективного виконання ними завдань забезпечення оборони держави. 

З’ясовано, що перспективна система забезпечення оборони держави, 
створення якої передбачено у процесі проведення оборонної реформи і 
започатковано прийняттям Закону України «Про Національну безпеку 
України», має бути побудована на новому розподілі функцій, завдань, 
повноважень, відповідальності та підзвітності всіх суб’єктів забезпечення 
оборони, що відповідає принципам публічного управління обороною, 
прийнятим у країнах-членах НАТО.  

Встановлено, що подальшого теоретичного обґрунтування та 
законодавчого закріплення потребують функції і завдання складових сил 
оборони при забезпеченні провідної ролі Збройних Сил України у новій 
структурі сил оборони, перегляд структури і чисельності, удосконалення 
системи управління та підготовки сил оборони, усунення дублювання та 
розмежування функцій і повноважень Міністерства оборони України, 
Головнокомандувача Збройних Сил України і Генерального штабу Збройних 
Сил України, запровадження децентралізованої системи публічного 
управління обороною держави. 

14. Доведено, що для створення сучасної ефективної системи 
забезпечення оборони держави, важливе значення має врахування зарубіжного 
досвіду публічного управління обороною в країнах-членах НАТО, основу якої 
становить чіткий розподіл повноважень і завдань політичного (військово-
політичного), адміністративного та оперативного (військового) управління 
обороною і збройними силами держави між суб’єктами її забезпечення, 
централізація цілей і децентралізація засобів їх досягнення у межах окремих 
завдань.  

Визначено, що у процесі проведення оборонної реформи корисним для 
нас може бути позитивний досвід зарубіжних країн щодо реалізації функції 
демократичного цивільного контролю над силами безпеки і оборони, зокрема, 
досвід Німеччини щодо забезпечення парламентського контролю над 
збройними силами, запровадження посади та законодавчого врегулювання 
діяльності Уповноваженого парламенту з питань діяльності збройних сил. 

З метою удосконалення військово-адміністративного законодавства й 
загалом нормативно-правового регулювання сфери оборони держави, 
необхідно зосередити увагу на досвіді США щодо законодавчого регулювання 
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діяльності різних суб’єктів забезпечення національної оборони, їх 
повноважень, зокрема, діяльності окремих видів збройних сил.  

Водночас важливо враховувати, що нині не існує єдиного стандарту з 
організації системи оборони та публічного управління нею, розроблені тільки 
принципи, на основі яких вона будується. Кожна держава будує власну 
систему оборони, відповідно до реальних і потенційних загроз, традицій 
державотворення та історичного розвитку власної системи оборони, 
державного устрою та політичної системи держави, стратегічних цілей і 
завдань у міжнародній політиці, наявного економічного, науково-технічного та 
військового потенціалу держави тощо.  

15. Обґрунтовано позицію, що на основі досягнень сучасної науки 
адміністративного права, з урахуванням зарубіжного досвіду, основними 
напрямами удосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони 
держави є: 1) проведення системних наукових досліджень із питань правового 
забезпечення оборони держави та створення наукової школи військово-
адміністративного права; 2) взаємоузгоджена нормотворча діяльність суб’єктів 
забезпечення оборони щодо створення комплексної системи військово-
адміністративного законодавства; 3) законодавче визначення та розмежування 
повноважень, функцій і завдань суб’єктів забезпечення оборони, організації 
взаємодії складових сил оборони у мирний і воєнний час, у кризових 
ситуаціях; 4) введення у навчальний процес дисципліни «Військово-
адміністративне право» та обов’язкове включення у начальні програми з 
підготовки фахівців військового управління на всіх рівнях військової освіти. 

16. Обґрунтовано та розроблено пропозиції щодо удосконалення 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави та внесення змін і 
доповнень до чинних законодавчих актів у сфері оборони, а саме: 

В аспекті удосконалення адміністративно-правового статусу 
Президента України як Верховного Головнокомандувача: 

– внести зміни до Конституції України та викласти п. 17 ч. 1 ст. 106 у 
такій редакції: «17) є Верховним Головнокомандувачем Національних сил 
оборони України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування 
Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює стратегічне 
керівництво у сферах національної безпеки та національної оборони держави»;  

– ч. 1–2. ст. 6 Закону України «Про оборону України» викласти у такій 
редакції: «Президент України є Верховним Головнокомандувачем 
Національних сил оборони України та здійснює повноваження у сфері 
оборони, відповідно до Конституції та законів України.  

Президент України як Верховний Головнокомандувач, здійснює 
стратегічне керівництво Національними силами оборони України, зокрема, 
через Раду національної безпеки і оборони України …».  

В аспекті удосконалення адміністративно-правового забезпечення 
діяльності сил оборони: 

– у ст. 1 Закону України «Про оборону України» термін «оборона України» 
викласти у такій редакції: «оборона України – система політичних, правових, 
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економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, 
організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та 
її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту»; 

– ст. 1 Закону України «Про оборону України» доповнити терміном 
«Національні сили оборони України – утворені відповідно до Конституції та 
законів України військові формування, інші державні органи, які забезпечують 
оборону України, захист її національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх 
воєнних загроз, зокрема, у разі збройної агресії або збройного конфлікту, 
шляхом підготовки і ведення воєнних дій».  

В аспекті удосконалення адміністративно-правового статусу Кабінету 
Міністрів України як суб’єкта забезпечення оборони: 

– доповнити ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
частиною 3 і викласти її у такій редакції: «3. Кабінет Міністрів України 
забезпечує виконання, координує та контролює діяльність органів виконавчої 
влади щодо запровадження заходів правового режим воєнного стану». 

В аспекті удосконалення адміністративно-правового регулювання 
діяльності громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення оборони: 

– внести зміни до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про оборону України» і 
викласти її у такій редакції: «Громадяни України в установленому законом 
порядку можуть сприяти забезпеченню оборони держави».  

17. Доведено необхідність системного вирішення питання забезпечення 
оборони держави, розмежування функцій і повноважень суб’єктів 
забезпечення національної оборони, шляхом розробки та прийняття нового 
Закону України «Про національну оборону України», в якому має бути 
врахований сучасний досвід забезпечення оборони України в умовах 
російської збройної агресії та стандарти правового регулювання сфери 
оборони у країнах-членах НАТО.  

Запропоновано для удосконалення системи демократичного цивільного 
контролю у сфері національної безпеки і оборони, запровадити в Україні 
посаду Уповноваженого Верховної Ради України з питань діяльності сектору 
безпеки і оборони та прийняти відповідний Закон «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з питань діяльності сектору безпеки і оборони». 
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АНОТАЦІЯ 
 

Пашинський В. Й. Адміністративно-правове забезпечення оборони 
України: теорія і практика. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень, 
присвячених теоретико-правовим і практичним проблем адміністративно-
правового забезпечення оборони держави, в якій з’ясовано сутності оборони 
держави як державно-правового явища, та об’єкта адміністративного права; 
досліджено поняття та складові адміністративно-правового забезпечення 
оборони, тенденції розвитку та особливості адміністративно-правових 
відносин у сфері оборони; проаналізовано систему публічного управління 
обороною держави, діяльність суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення оборони щодо реалізації за допомогою адміністративного права 
функцій і повноважень у сфері забезпечення оборони держави, а також 
розроблено науково обґрунтовані теоретичні висновки, практичні 
рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового 
забезпечення оборони та військово-адміністративного законодавства, з 
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

Ключові слова: оборона держави, адміністративно-правове 
забезпечення оборони, суб’єкти адміністративно-правового забезпечення 
оборони, сили оборони, складові сил оборони, органи військового управління, 
військово-адміністративне право, військово-адміністративні правовідносини, 
військово-адміністративні норми, військово-адміністративне законодавство. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко. – Киев, 2020. 

Диссертация является одним из первых комплексных научных 
исследований, посвященных теоретико-правовым и практическим проблемам 
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административно-правового обеспечения обороны государства, в котором 
рассматривается оборона государства как государственно-правовое явление, и 
объект административного права; исследовано понятие и составляющие 
административно-правового обеспечения обороны, тенденции развития и 
особенности административно-правовых отношений в сфере обороны; 
проанализировано систему публичного управления обороной государства, 
деятельности субъектов административно-правового обеспечения обороны по 
реализации с помощью административного права функций и полномочий в 
сфере обеспечения обороны государства, а также разработаны научно 
обоснованные теоретические выводы, практические рекомендации и 
предложения по усовершенствованию административно-правового 
обеспечения обороны и военно-административного законодательства, с учетом 
отечественного и зарубежного опыта. 

Обосновано положение, что оборону государства следует рассматривать 
как многогранное комплексное государственно-правовое явление, которое 
находится в системе сложных общественных отношений, связей и 
зависимостей, с совокупностью других общественных явлений и процессов, 
выступает неотъемлемой составляющей самого государства, неразрывно 
связано с историческим развитием различных форм государственности и права 
украинского народа. 

Доказано, что коренные изменения во всех сферах общественной жизни, 
активное развитие общественных отношений в сфере обороны государства, 
обусловленное военной агрессией, проведением военной реформы для 
обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, 
непосредственно влияют на развитие административного права и 
формирование в пределах Особого административного права такой 
подотрасли, как военно-административное право. 

Определено понятие, характерные признаки и структура 
административно-правового обеспечения обороны. Административно-правовое 
обеспечение обороны – это регламентированная административно-правовыми 
нормами системная деятельность субъектов обеспечения обороны по 
административно-правовому регулированию, реализации, охране и защите 
общественных отношений в сфере обороны, обеспечению прав и законных 
интересов всех субъектов правоотношений, направленная на создание 
необходимых условий для обороны государства в случае вооруженной 
агрессии.  Административно-правовое обеспечение обороны включает такие 
составляющие административно-правового воздействия на общественные 
отношения, как: деятельность по нормативно-правовому регулированию и 
закреплению общественных отношений в сфере обороны административно-
правовыми нормами (нормотворческая деятельность); деятельность по 
реализации правоотношений в сфере обороны административно-правовыми 
средствами (правоприменительная деятельность); деятельность по охране, 
защите и восстановлению нарушенных прав в сфере обороны 
(правоохранительная деятельность). Концептуально определена и 
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охарактеризована структура административно-правового обеспечения 
обороны государства. 

Исследована система субъектов административно-правового 
обеспечения обороны Украины, состоящая из субъектов публичного 
управления, которые с помощью административно-правовых средств, методов 
и процедур, определяют и реализуют государственную политику в сфере 
обороны, направленную на подготовку государства к обороне, ее 
вооруженную защиту в случае военной агрессии или вооруженного 
конфликта. Осуществлена классификация субъектов административно-
правового обеспечения обороны по соответствующим критериям. 

Особое внимание уделено исследованию гражданского общества как 
субъекта обеспечения обороны государства, учитывая современный и 
исторический опыт Украины, определены его полномочия, функции и задачи, 
направления нормативного урегулирования деятельности. 

Определено, что в реализации функции обороны государства среди 
специальных субъектов обеспечения обороны, которые являются 
составляющими сил обороны, особое место отведено Вооруженным Силам 
Украины, как специальной государственной институции, военному 
формированию, на которое Конституцией Украины возложены задачи по 
обеспечению обороны государства, защиты его суверенитета, 
территориальной целостности и неприкосновенности в случае вооруженной 
агрессии, вооруженного конфликта. Выделены специфические признаки 
Вооруженных Сил Украины, которые вытекают из их государственно-
правовой природы, как специального военного органа государства, 
предназначенного для обеспечения обороны. 

С учетом современного опыта Украины по отражению военной агрессии 
и зарубежного опыта, обоснованы основные концептуальные подходы и 
направления совершенствования административно-правового обеспечения 
обороны Украины и системы военно-административного законодательства. 

Ключевые слова: оборона государства, административно-правовое 
обеспечение обороны, субъекты административно-правового обеспечения 
обороны, силы обороны, составляющие сил обороны, органы военного 
управления, военно-административное право, военно-административные 
правоотношения, военно-административные нормы, военно-административное 
законодательство. 
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Pashynskyi V. Yo. Administrative and Legal Support of Defense of 
Ukraine: theory and practice. – Qualification scientific work on the rights of the 
manuscript. 

Thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – administrative 
law and process; financial law, information law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 
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The dissertation is one of the first complex scientific researches dedicated to 
theoretical legal and practical issues of administrative and legal support of defense 
of the state, which considers the essence of defense of the state as a state legal 
phenomenon and an object of administrative law; concepts and components of 
administrative and legal support of defense, tendencies of development and features 
of administrative and legal relations in the field of defense are investigated; the 
system of public management in the field of the state defense, the activity of the 
subjects of administrative and legal support of state defense in the implementation 
by the administrative law of functions and powers in the field of the state defense 
are analyzed, as well as scientifically substantiated theoretical conclusions, practical 
recommendations and proposals on the improvement of administrative and legal 
support of defense and military administrative legislation, taking into account 
domestic and foreign experience, are made. 

Key words: state defense, administrative and legal support of defense, 
subjects of administrative and legal support of defense, defense force, constituents 
of defense force, bodies of military administration, military administrative law, 
military administrative legal relations, military administrative regulations, military 
administrative legislation.  
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