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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 Міністерства освіти і науки України. Київ, 2020. 

Дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень 

присвячених теоретико-правововим та практичним проблем адміністративно-

правового забезпечення оборони держави у 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 розроблені науково 

обґрунтовані теоретичні висновки та практичні рекомендації і пропозиції щодо 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони та військово-

адміністративного законодавства з урахуванням вітчизняного та зарубіжного 

досвіду.  

У науковій роботі на основі дослідження генезису адміністративно-

правового забезпечення оборони держави як державно-правового явища, 

нерозривно пов’язаного з розвитком та існуванням різних форм державності й 

права українського народу, виокремлено ряд основних періодів розвитку 

системи оборони української держави:1) початковий період – час від створення 

Київської Русі до перебування українських земель у складі Великого князівства 

Литовського (IX–XV I ст. н.е.); 2) період українського козацтва – від 
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виникнення Запорозької Січі до ліквідації Козацької держави (XVI–XVIII ст.); 

3) період державотворчих процесів, багатодержавності на початку XX ст. 

(1917–1921); 4) період перебування у складі союзної держави – СРСР (1922–

1990); 5) новітній період, упродовж якого формується система оборони 

незалежної України (1991 р. – донині).  

Обґрунтовано положення, що оборону держави слід розглядати як 

багатогранне комплексне державно-правове явище, котре перебуває в системі 

складних суспільних відносин, зв’язків та залежностей із сукупністю інших 

суспільних явищ і процесів, і як структурний елемент виступає основою 

загальної системи забезпечення національної безпеки. Оборона України 

охоплює всі сфери життя суспільства, передбачає здійснення суб’єктами 

забезпечення національної безпеки та оборони визначених законом заходів у 

політичній, правовій, економічній, соціальній, воєнній, науковій, науково-

технічній, інформаційній та інших площинах суспільного життя для підготовки 

до збройного захисту, також її захист у разі збройної агресії або збройного 

конфлікту. У сучасній складній воєнно-політичній ситуації, в умовах російської 

військової агресії, оборона держави як елемент національної безпеки домінує 

серед видів національної безпеки, потребує підвищеної уваги з боку держави і 

суспільства щодо подальшого розвитку адміністративно-правового 

забезпечення та закріплення на законодавчому рівні сучасних інструментів 

управління обороною України.  

Доведено, що докорінні зміни в усіх сферах суспільного життя, активний 

розвиток суспільних відносин у сфері оборони держави, обумовлений 

військовою загрозою та агресією, фактичним веденням воєнних дій на території 

України, що зумовлює проведення оборонної реформи для забезпечення 

захисту суверенітету й територіальної цілісності України, безпосередньо 

впливають на розвиток адміністративного права та формування в межах 

Особливого адміністративного права такої підгалузі як військово-

адміністративне право. Предметом правового регулювання військово-

адміністративного права мають виступати суспільні відносини, що виникають 
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між публічною адміністрацією та приватними особами, відносини в середині 

публічної адміністрації, у тому числі в органах військового управління та 

військового командування, а також між публічною адміністрацією й іншими 

суб’єктами публічного права у різних сферах суспільного життя, які спрямовані 

на забезпечення оборони держави України. 

Сформульовано авторське визначення поняття «адміністративно-

правовим забезпеченням оборони», під яким слід розуміти 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 в разі збройної 

агресії. 

Обґрунтовано позицію, що адміністративно-правове забезпечення 

оборони має включати такі складові адміністративно-правового впливу на 

суспільні відноси як: діяльність щодо нормативно-правового регулювання 

(упорядкування) та закріплення суспільних відноси 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).  

Концептуально визначено й охарактеризовано структуру 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави, яка складається з 

низки елементів: 1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення оборони – 

суспільні відносини у сфері оборони, які охоплюють практично 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) 

– військово-адміністративні норми, якими врегульовані суспільні відносини у 

сфері оборони; 4) адміністративно-правові відносини у сфері оборони – це 
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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.  

Визначено поняття й виокремлено характерні ознаки адміністративно-

правових відносин у сфері оборони, які за своєю юридичною природою і 

внутрішньою сутністю виступають різновидом якісно однорідних суспільних 

відносин, що складаються у процесі здійснення державою публічного 

управління у сфері оборони держави й регулюються нормами 

адміністративного права, і тому їх можна назвати військово-адміністративними 

правовідносинами. Військово-адміністративні правовідносини – це 

врегульовані адміністративно-правовими нормами правові зв’язки, які 

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: 1) у зв’язку з виконанням органами публічного 

державного управлення покладених на них завдань щодо реалізації оборонної 

функції держави; 2) у зв’язку з реалізацією юридичними особами (публічного і 

приватного права) своїх прав та обов’язків у сфері оборони держави; 3) у 

зв’язку з реалізацією фізичними особами (громадянами, іноземцями, особами 

без громадянства) своїх прав і обов’язків у сфері оборони держави.  

Установлено, що активний розвиток суспільних відносин у сфері 

оборони держави вимагає їх регулювання та закріплення в нормах військово-

адміністративного права. Водночас наявність та розвиток відособленої групи 

адміністративних правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері 

оборони держави, призводить до формування військово-адміністративного 

законодавства, під яким слід розуміти систему правових актів, у яких 

закріплено військово-адміністративні правові норми, що регулюють відносини 
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у сфері оборони держави, права, обов’язки й відповідальність всіх суб’єктів 

забезпечення оборони держави.  

У дисертаційній роботі 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 військової агресії або збройного конфлікту. Адміністративно-

правовий статус суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони 

України можна визначити як установлену нормами адміністративного права 

сукупність їх прав, обов’язків та відповідальності, реалізація яких здійснюється 

з метою досягнення високого рівня обороноздатності держави.  

Здійснено класифікацію суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення оборони за відповідними критеріями. Визначено, що за 

предметною підвідомчістю (компетенцією) суб’єкти адміністративно-правового 

забезпечення оборони поділяються на: 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 безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, ЗС 

України, Національна гвардія України, інші складові сил оборони, суб’єкти 

громадянського суспільства, статутні цілі яких обмежені діяльністю у сфері 

забезпечення оборони).Обґрунтовано пропозиції стосовно вдосконалення 

організації діяльності суб’єктів забезпечення оборони держави на основі 

досягнень адміністративно-правової науки, шляхом законодавчого визначення 

їх повноважень у сфері оборони держави.  

Окрему увагу приділено дослідженню громадянського суспільства як 

суб’єкта забезпечення оборони держави, з огляду на сучасний історичний 
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досвід України, визначено його повноваження, функції та завдання, напрями 

нормативного врегулювання діяльності.  

Визначено, що в реалізації функції оборони держави серед спеціальних 

суб’єктів забезпечення оборони, що є складовими сил оборони, особливе місце 

відведене ЗС України як спеціальній державній інституції, військовому 

формуванню, на котре Конституцією України покладаються завдання із 

забезпечення оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної 

цілісності недоторканності в разі збройної агресії, збройного конфлікту. 

Виокремлено охарактеризовано специфічні ознаки ЗС України, які випливають 

із їх державно-правової природи як спеціального силового, військового органу 

(інституту) держави, призначеного для забезпечення оборони держави. 

Установлено, що реалізація функцій та завдань ЗС України здійснюється 

правовими засобами у процесі адміністративно-правового забезпечення, під 

яким слід розуміти регламентовану комплексом військово-адміністративних 

правових норм діяльність суб’єктів публічного управління (державно-владних 

та військово-управлінських повноважень), що спрямована на створення за 

допомогою правових засобів, способів, форм та методів, необхідних 

сприятливих правових умов для надійного функціонування ЗС України та 

виконання завдань за призначенням з метою гарантованої реалізації оборонної 

функції держави в різних правових режимах (мирного часу, особливого 

періоду, воєнного стану). Пріоритетною в адміністративно-правовому 

забезпеченні ЗС України слід вважати діяльність суб’єктів військового 

управління щодо правового регулювання військово-адміністративних відносин, 

зокрема, у формах позитивної нормотворчості, правореалізації 

(правозастосування), правової охорони та захисту в повсякденній та бойовій 

діяльності військ (сил) прав і законних інтересів усіх учасників цих 

правовідносин, шляхом видання та реалізації актів військового управління. 

Виявлено, що основною теоретичною і практичною проблемою для 

досягнення завдань оборонної реформи щодо вдосконалення системи 

публічного управління у сфері оборони держави є відсутність чіткого 
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законодавчого визначення та розмежування функцій, завдань і повноважень 

суб’єктів забезпечення оборони, складових сил оборони та органів військового 

управління, організація взаємодії складових сил оборони в мирний і воєнний 

час. Для вирішення означеної проблеми обґрунтовано й запропоновано основні 

концептуальні підходи та напрями щодо вдосконалення системи військово-

адміністративного законодавства, його систематизації та кодифікації, 

розроблення та прийняття нових законів, які регулюють діяльність складових 

сил оборони. 

Аналіз зарубіжного досвіду та перспектив розвитку адміністративно-

правового забезпечення оборони України дав можливість визначити й 

обґрунтувати шляхи його вдосконалення: 1) реалізація об’єктивної суспільної 

потреби щодо наукового правового супроводу суспільних процесів у сфері 

оборони держави, проведення системних правових досліджень та створення 

власної наукової школи військово-адміністративного права; активізація та 

об’єднання системних досліджень із питань правового забезпечення оборони 

держави під методичним та науковим керівництвом одного з провідних 

дослідних інститутів або юридичних вузів країни; запровадження наукової 

спеціальності «військово-адміністративне право» та відкриття аспірантури 

(ад’юнктури) за цією спеціальністю тощо; 2) науково обґрунтована на основі 

теоретико-правових досліджень юридичної науки взаємоузгоджена 

нормотворча діяльність суб’єктів забезпечення оборони щодо створення 

ієрархічної комплексної системи військово-адміністративного законодавства; 

законодавче визначення та розмежування повноважень, функцій і завдань 

суб’єктів забезпечення оборони, організації взаємодії складових сил оборони в 

мирний і воєнний час, у кризових ситуаціях тощо; 3) запровадження досягнень 

військово-адміністративного права як науки і навчальної дисципліни в 

начальні програми з підготовки фахівців військового управління на всіх 

рівнях військової освіти; обов’язкове вивчення спеціальних юридичних 

військово-адміністративних дисциплін для професійної правової підготовки 

фахівців військового управління  
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ANNOTATION 

Pashynskyi V. Yo. Administrative and legal support of defense of Ukraine: 

theory and practice. – Qualifying 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 the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020.  

The dissertation is one of the first complex scientific researches devoted 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. 

In the paper on the basis of the study of the genesis of the administrative and 

legal support of the state defense as a state legal phenomenon, inextricably linked 

with the development and existence of various forms of statehood and law of the 

Ukrainian people, several basic periods of the development of the system of the 

defense of the Ukrainian state are distinguished: 1) the initial period – the time from 

the foundation of Kiev an Rus till the stay of Ukrainian lands within the Grand Duchy 

of Lithuania (IX–XVI centuries AD); 2) the period of Ukrainian Cossacks – from the 

foundation of Zaporоzhzhya Sich to the liquidation of the Cossack state (XVI–XVIII 

centuries); 3) the period of state-building processes, multi-state in the early XX 

century (1917–1921); 4) the period of stay in the union state – USSR (1922–1990); 5) 
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modern period for which the system of defense of independent Ukraine was formed 

(1991 – till nowadays). 

It is substantiated that the defense of the state should be considered as a 

multifaceted complex state legal phenomenon, which is in the system of complex 

social relations, links and dependencies on a complex of other social phenomena and 

processes, and as a structural element is the basis of the general system of national 

security. The defense of Ukraine covers all spheres of life of the society, considers 

the implementation by the subjects of national security and defense of the measures 

defined by the law in political, legal, economic, social, military, scientific, scientific 

and technical, information and other spheres of public life in preparation for armed 

defense, as well as its defense in the case of armed aggression or armed conflict. In 

today's difficult military and political situation, in the event of Russian military 

aggression, the defense of the state as an element of national security dominates 

among the types of national security, requires an increased attention of the state and 

society on the further development of administrative and legal support and 

consolidation at the legislative level of modern defense administrative tools of 

Ukraine. 

It is proved that radical changes in all spheres of public life, active 

development of public relations in the field of defense of the state, caused by military 

threat and aggression, the actual running of hostilities in the territory of Ukraine, 

which conditions the defense reform to ensure the protection of sovereignty and 

territorial integrity of Ukraine, on the development of administrative law and the 

formation within the Special Administrative Law of such sub-sector as military 

administrative law. The subject of legal regulation of military administrative law 

should be the public relations arising between public administration and individuals, 

relations in the field of public administration, including the bodies of military 

administration and military command, as well as between public administration and 

other subjects of public law in various spheres of public life aimed at the insurance of 

the defense of the state of Ukraine. 
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The author defines the concept of "administrative and legal support of 

defense", which should be understood as the systematic activity of the subjects of 

defense in terms of administrative and legal regulation, implementation, support and 

protection of public relations in the field of defense, regulated by administrative and 

legal norms, rights and legitimate interests of all subjects of legal relations, aimed at 

creating the necessary conditions for the defense of the state in the event of armed 

aggression. 

It is substantiated that administrative and legal support of defense should 

include such components of administrative and legal influence on public relations as: 

activity on normative and legal regulation (ordering) and consolidation of public 

relations in the sphere of defense by administrative and legal norms (normative-

making activity); activities related to the implementation of legal relations in the field 

of defense by administrative and legal means (law enforcement activities); activities 

for the support, protection and restoration of violated rights in the field of defense 

(law enforcement). 

It is defined and characterized conceptually the structure of administrative and 

legal security of the state, including a number of elements: 1) object of administrative 

and legal defense – public relations in the field of defense, covering almost all 

spheres of public life; 2) subjects of administrative legal support of defense – subjects 

of administrative legal relations, endowed with rights and duties in the sphere of 

defense; 3) regulations of law (norms of administrative law) – military administrative 

norms, regulating public relations in the sphere of defense; 4) administrative legal 

relations in the sphere of defense are legal relations that arise, develop and terminate 

between the subjects of defense in the process of exercising their powers in the field 

of defense;5) guarantees of administrative and legal support of defense – conditions, 

means, methodologies, forms and methods by which the implementation of public 

relations in the field of defense is ensured. 

The concept and the distinctive features of administrative legal relations in the 

sphere of defense are defined, which by their legal nature and internal essence are a 

kind of qualitatively homogeneous social relations, which are formed in the process 
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of state administration in the sphere of defense of the state and regulated by the rules 

of their administrative law, can be called military legal regulations. Military 

administrative legal relations are legal relations that arise, develop and terminate 

among the subjects of defense in the process of implementation of administrative 

legal norms regulating the sphere of public management of the defense of the state. 

Military administrative legal relations arise due to: 1) the execution by the bodies of 

public state administration assigned to them tasks in the exercise of the state's defense 

function; 2) the implementation by legal entities (public and private law) of their 

rights and obligations in the field of state defense; 3) the exercise by individuals 

(citizens, foreigners, stateless persons) of their rights and obligations in the field of 

state defense. 

It is established that active development of public relations in the sphere of 

state defense requires their regulation and consolidation in the norms of military 

administrative law. At the same time, the existence and development of the group of 

homogeneous administrative legal regulations governing public relations in the field 

of state defense leads to the formation of military administrative legislation, which 

should be understood as a system of legal acts, enshrining the military administrative 

legal regulations governing relations in the sphere of state defense, rights, duties and 

responsibilities of all subjects of state defense. 

Thesis defines and investigates the system of subjects of administrative and 

legal support of defense of Ukraine, including the subjects of public administration, 

which by means of administrative legal means, methods and procedures define and 

implement state defense policy aimed at the achievement of high level of state 

defense, its armed defense in the event of military aggression or armed conflict. The 

administrative legal status of the subjects of the administrative legal support of the 

defense of Ukraine can be defined as the complex of regulations of administrative 

law as well as a set of their rights, duties and responsibilities, that are carried out in 

order to achieve a high level of defense capability of the state. 

The classification of subjects of administrative and legal support of defense 

according to the corresponding criteria is made. It is determined that according to the 
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subject jurisdiction (competence) the subjects of administrative and legal support of 

defense are divided into: a) bodies of general competence, which consider the defense 

as one of the functions (Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, Cabinet of 

Ministers of Ukraine, ministries and other central executive authorities, local 

governments); b) bodies of special competence – state bodies specially created for the 

implementation of the function of ensuring the national security and defense of the 

state (National Security and Defense Council of Ukraine, Ministry of Defense of 

Ukraine, Armed Forces of Ukraine, National Guard of Ukraine, other components of 

defense forces, civil society entities, which statutory goals are limited by defense 

activities). The proposals for the improvement of the organization of the activity of 

the subjects of state defense of the state on the basis of the achievements of 

administrative and legal science, by legislative definition of their powers in the field 

of state defense are substantiated. 

Particular attention is drawn to the study of civil society as a subject of state 

defense; in view of the historical experience of Ukraine, its powers, functions and 

tasks, directions of normative regulation of activity are defined. 

It is determined that in the fulfillment of the function of state defense among 

the special subjects of defense, which are the constituents of the defense forces, a 

special place is given to the Armed Forces of Ukraine as a special state institution, 

military formation, which the Constitution of Ukraineentrusts with the tasks of 

ensuring the defense of the state, protection of its sovereignty, territorial integrity and 

inviolability in the event of armed aggression, armed conflict. The specific features of 

the Armed Forces of Ukraine, which derive from their state legal nature as a special 

force, military body (institution) of the state, intended for the defense of the state, are 

distinguished and characterized. 

It is found out that the implementation of the functions and tasks of the Armed 

Forces of Ukraine is carried out by legal means in the process of administrative and 

legal support, which should be understood as the activities of public administration 

entities (state-governmental and military-administrative powers) regulated by a 

complex of military administrative legal norms, aimed at the creation, through legal 
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means, methods, forms and methods, of the necessary favorable legal conditions for 

the reliable functioning of the Armed Forces of Ukraine and the fulfillment of tasks 

for the purpose of guaranteed implementation of the defense function of the state in 

different legal regimes (peacetime, special period, martial law).Priority in the 

administrative and legal support of the Armed Forces of Ukraine should be given to 

the activities of military administration subjects in legal regulation of military 

administrative relations, in particular, in the forms of positive rulemaking, law 

enforcement (legal enforcement), legal support and protection in the daily and 

combat activities of troops (forces) of the rights and legitimate interests of all 

participants in these legal relationships, through the issuance and implementation of 

the acts of military administration. 

It is revealed that the main theoretical and practical problem for the 

achievement of the objectives of defense reform in the improvement of public 

administration system in the field of state defense is the lack of a clear legislative 

definition and delineation of functions, tasks and powers of the subjects of defense, 

the constituents of forces and military administration bodies, the organization of 

military interaction components of the defense forces during peacetime and war. In 

order to solve this problem, the basic conceptual approaches and directions for the 

improvement of the system of military administrative legislation, its systematization 

and codification, development and adoption of new laws regulating the activities of 

the constituents of forces of defense are substantiated and suggested. 

The analysis of foreign experience and prospects of the development of 

administrative and legal support of the defense of Ukraine gave an opportunity to 

identify and substantiate ways of its improvement: 1)realization of an objective 

public need for scientific legal support of public processes in the field of defense of 

the state; conduction of systematic legal researches and foundation of own scientific 

school of military administrative law; intensification and integration of systematic 

studies on the legal support of the state defense under the methodological and 

scientific guidance of one of the leading research or legal institutions of the country; 

introduction of the scientific specialty "military administrative law" and foundation of 
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postgraduate studies (adjuncture) in this specialty, etc.; 2) mutually agreed 

scientifically substantiated by theoretical and legal researches of legal science 

rulemaking activity of the subjects of defense in order to create a hierarchical 

complex system of military administrative legislation; legislative definition and 

delineation of powers, functions and tasks of the subjects of defense, organization of 

an interaction of the components of defense forces during peacetime and war, in 

crisis situations, etc.; 3) introduction of the achievements of military administrative 

law as a branch of science and educational discipline into training programs for 

military administration specialists at all levels of military education; compulsory 

study of special legal military administrative disciplines for legal training of military 

administration specialists. 

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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 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. У цих 

умовах військову силу знову почали розглядати як один із найбільш 

ефективних чинників світової політики та захисту національних інтересів, яка 

безпосередньо впливає на рівень забезпечення національної безпеки і оборони 

держави. Ці тенденції безпосередньо впливають і на забезпечення національної 

безпеки і оборони України. 

Важливість дослідження питання адміністративно-правового 

забезпечення оборони України обумовлена низкою факторів. 

У складній військово-політичній та військово-стратегічній обстановці 

навколо України, у зв’язку з російською збройною агресією, якої Україна 

зазнала вперше з часу отримання незалежності, проблема забезпечення оборони 

стала однією з найбільш пріоритетних у діяльності держави, органів публічного 

управління та громадянського суспільства, потребує підвищеної уваги з боку \ 

наукової спільноти. 

 Забезпечення оброни України ускладнюється не тільки фактичним 

веденням війни та значними фінансовими витратами на неї, а й необхідністю 

проведення соціально-економічних реформ, у тому числі оборонної реформи. В 

цих умовах реалізація державою конституційної функції щодо оборони 

України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності 

створення і наявність ефективної системи оборони, сучасних та ефективних 

збройних сил (ЗС) стає пріоритетом, головною умовою забезпечення 

територіальної цілісності й державного суверенітету, збереження державності 

українського народу. В той же час, як показує історичний досвід суспільні 
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процеси у сфері оборони потребують законодавчого врегулювання та наукового 

правового супроводу. 

Активний розвиток суспільних відносин у сфері оборони держави 

обумовлений російською військовою агресією та фактичним веденням бойових 

дій,  євроатлантичним вектором розвитку України, необхідністю провадження 

оборонної реформи у відповідності до стандартів Північноатлантичного 

альянсу, потребує не тільки їх регулювання та закріплення нормами 

адміністративного права, а й дослідження теоретико-правових та практичних 

питань адміністративно-правового забезпечення сфери оборони держави.  

Актуальність дослідження зумовлена також тим, що проблемам 

аміністративно-правового забезпечення оборони держави не приділяється 

належної уваги з боку військово-політичного керівництва держави та 

юридичної наукової спільноти, а наявні дослідження мають фрагментарний 

характер, стосуються лише окремих аспектів цієї проблематики. У юридичній 

науці до сьогодні не приділялося належної уваги проблемам адміністративно-

правового забезпечення оборони, з’ясуванню правової природи оборони 

держави, концептуальних і методологічних основ забезпечення оборони, 

системи публічного управління обороною держави та складовими сил оборони, 

визначення сутності й змісту, об’єкта і предмета, структури адміністративно-

правових відносин у сфері оборони, правового регулювання відносин у сфері 

оборони, з’ясування адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення 

оборони та розмежування їх функцій і повноважень тощо, а окремі актуальні 

питання не розглянуто навіть у постановочному плані. 

Теоретична основа дослідження. Сформульовані у роботі висновки та 

пропозиції ґрунтуються на досягненнях військової науки, історії та теорії права 

і держави, військового та адміністративного права. Автор у проведеному 

дослідженні спирався на наукові праці представників різних галузей науки, які 

досліджували теоретичні та методологічні проблеми забезпечення національної 

безпеки, воєнної безпеки і оборони: В. Ю. Богдановича, В. П. Горбуліна, 

Ф. Єжеєва, В. Д. Кохно, О. І. Кузьмука, Н. Р. Нижник, І. С. Руснака, 
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Ф. В. Саганюка, А. І. Семенченка, Г. П. Ситника, В. Ф. Смолянюка, 

Є. Д. Скулиша, В. М. Телелима, В. С.Чорного та інших.  

На наукові праці вчених істориків та правників, які присвячені проблемам 

історії та теорії права і держави, історії України та її війська: В. Д. Гончаренка, 

С. Д. Гусарева, 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. Лащенко, П. В. Музиченка, В. С. Нерсесянца, О. В. Петришина, 

О. А. Підопригори, В. Ф. Погорілко, 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. 

На праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували питання 

військового права, забезпечення національної безпеки і оборони, публічного 

військового управління: П. П. Богуцького, В. Л. Зьолки, І. М. Коропатніка, 

В. М. Корякина, О. В. Кривенка, М. В. Кравчука, А. В. Кудашкіна, 

В. А. Ліпкана, Ю. І. Мигачьова, Г. В. Новицького, С. Ю. Полякова, 

М. М. Прохоренка, К. В. Фатєєва, В. В. Сокуренка, Є. Л. Стрельцова, 

В. В. Шульгіна та інших. 

Вирішальними при формування  висновків, пропозицій і рекомендацій 

автора стали наукові праці таких вчених-адміністративістів: 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. 

Разом з тим проблематика адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави України ще не була предметом наукового дослідження. Саме 

тому запропонована тема дослідження є надзвичайно актуальною, зважаючи на 

теоретичну та практичну значимість адміністративно-правового забезпечення 

оборони на нинішньому етапі розвитку української держави. 
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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 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. Дисертаційну роботу 

виконано 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). 

Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою Радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.). 

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 вчених, матеріалів практичної діяльності 

збройних сил та  органів публічного управління щодо вирішення теоретичних і 
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практичних проблем адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави, розробки на цій основі рекомендацій і пропозицій стосовно 

вдосконалення  нормативно-правового забезпечення оборони держави. 

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені такі наукові 

дослідницькі завдання: 

розглянути ґенезу адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави в різні періоди існування і розвитку державності та права українського 

народу;  

проаналізувати сучасні теоретико-правові підходи щодо місця воєнної 

безпеки та оборони в 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;  

розкрити роль громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення 

оборони держави; 

охарактеризувати функції і завдання ЗС України та інших складових сил 

оборони, розглянуто питання організації їх взаємодії в системі забезпечення 

оборони держави; 

вивчити стан і визначити напрями удосконалення адміністративно-

правового забезпечення діяльності ЗС України як основного суб’єкта 

забезпечення оборони держави; 
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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. 

Предметом дослідження є  теорія і практика адміністративно-правового 

забезпечення оборони України.  

Методи дослідження. При проведенні наукового дослідження 

використано сукупність загально-філософських, загальнонаукових, спеціально-

юридичних методів пізнання, об’єднаних системним підходом до їх застосування, 

що дає можливість досліджувати проблеми оборони держави в єдності їх 

соціального змісту і юридичної форми. 

Застосування діалектичного методу дало можливість дослідити правову 

природу оборони держави у постійному взаємозв’язку з іншими державно-

правовими явищами в системі держави та структурі сектору безпеки і оборони. 

Поєднання діалектичного методу, методів аналізу та синтезу, дедукції та 

індукції, історичного методу, дозволило визначити особливості і закономірності 

розвитку системи оборони як основного інституту української держави в різні 

історичні періоди розвитку суспільства, держави та системи права 

(підрозділ 1.1); місце і роль оборони держави в 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  державі, 

структурі сектору безпеки і оборони, проблеми їх реформування (розділ 4). 

Застосування системного методу разом із системно-структурним, 

системно-функціональним методами дало змогу дослідити систему правових 

норм та права, що регулюють сферу оборони (системи адміністративного права, 
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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 

удосконалення для 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 дозволило 

дослідити феномен громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення 

оборони нашої держави (підрозділ 3.6). 

Поєднання історико-правового, порівняльно-правового та формально-

юридичного методів дозволило дослідити ґенезу системи оборони держави, 

системи права та законодавства у сфері оборони (підрозділ 1.1); врахувати 

досвід правового регулювання питань оборони, тенденції розвитку 

законодавства у сфері оборони, розробити напрями впровадження міжнародного 

досвіду під час проведення оборонної реформи відповідно до стандартів НАТО 

(підрозділи 3.2, 5.1); дослідити систему військово-адміністративних норм та 

законодавства, розробити пропозиції щодо їх удосконалення, законодавчого 

закріплення відповідного понятійно-категоріального апарату (підрозділи 2.2-

2.3, 3.2-3.5). 

Соціологічний та статистичний методи використано під час аналізу 

національної практики адміністративно-правового забезпечення оборони, оцінки 

його стану та розробки пропозицій щодо удосконалення (підрозділи 4.2, 5.2). 

Нормативною основою дослідження є 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 
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України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади 

України, законодавство зарубіжних держав у досліджуваній сфері. 

Емпіричну основу дослідження склали практика діяльності органів  

публічного управління, органів військового управління і командування, суб’єктів 

громадянського суспільства у сфері оборони держави, аналітичні матеріали, звіти, 

політико-правова публіцистика та довідкові видання з питань оборони. 

Наукова новизна: Дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці комплексним науковим дослідженням 

теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави. Автором сформульовано теоретичні висновки та пропозиції, 

що є новими у концептуальному відношенні щодо розуміння адміністративно-

правового забезпечення оборони як системної діяльності суб’єктів публічного 

управління, розроблені рекомендації та пропозиції які можуть бути використані 

в юридичній практиці для ефективної розбудови оборони держави, зокрема: 

вперше: 

- обґрунтовано положення, що оборону держави слід розглядати як 

багатогранне комплексне державно-правове явище, що перебуває в системі 

складних суспільних відносин, зв’язків та залежностей із сукупністю інших 

суспільних явищ, інститутів і процесів, виступає невід’ємної складової самої 

держави, нерозривно пов’язане з історичними 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 

веденням воєнних дій, безпосередньо впливає на розвиток системи формування 

в 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 
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органів публічного управління, у тому числі в органах військового управління 

та військового командування, 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 слід розуміти 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 в 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 (упорядкування) та закріплення 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, яка складається з таких елементів: 1) об’єкт 

адміністративно-правового забезпечення оборони – суспільні відносини у сфері 

оборони, які охоплюють практично 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 адміністративного права, а саме військово-адміністративні 

норми, якими врегульовані суспільні відносини у сфері оборони; 

4) адміністративно-правові відносини у сфері оборони – це врегульовані 
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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 

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 праві обов’язків у сфері оборони 

держави; 

- установлено, що суспільні відносин у сфері оборони регулюються  

нормами військово-адміністративного законодавства, під яким слід розуміти 

систему правових актів, у яких закріплено військово-адміністративні правові 

норми, що регулюють відносини у сфері оборони держави, права, обов’язки й 

відповідальність всіх 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, 
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спрямовану на підготовку держави до оборони, її збройний захист у разі 

військової агресії або збройного 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 в 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 із 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 розуміються 

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, у тому 

числі в разі збройної агресії або збройного 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 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 новітній історичний 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 

у відповідності до норм міжнародного права та Конституції України;  

- з урахуванням зарубіжного досвіду визначено основні напрямки 

удосконалення  адміністративно-правового забезпечення оборони держави, які 

повинні включати: 1) законодавче визначення та розмежування повноважень, 
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функцій і завдань суб’єктів забезпечення оборони, організації взаємодії 

складових сил оборони в мирний і воєнний час, у кризових ситуаціях; 2) 

обов’язкове включення спеціальних юридичних військово-адміністративних 

дисциплін в 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 час перебування у 

складі Великого князівства Литовського (ІХ –XV I ст. н.е.); 2-й – період 

українського козацтва, від виникнення Запорозької Січі до ліквідації Козацької 

держави (XVI–XVIII ст.); 3-й – період активізації державотворчих процесів, 

національно-визвольних змагань на початку XX ст. (1917–1921 рр.); 

4-й – період перебування у складі союзної держави – СРСР (1922–1990 рр. XX 

ст.); 5-й – новітній період, система оборони незалежної України (1991 р. – до 

сьогодні); 

- підходи до визначення оборони держави як основної складової (виду) 

системи  національної безпеки, яка у нинішній складній воєнно-політичній 

ситуації, в умовах російської військової 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 статус суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення оборони України під яким слід 

розуміти установлену нормами адміністративного права сукупність їх прав, 
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обов’язків та 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 

безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, ЗС 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 

систему законодавчих та 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, у першу чергу, 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); 5) нормативно-правові акти місцевих державних 

адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування. 
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- підходи до визначення специфічних ознак, функцій і повноважень 

Збройних Сил України які випливають із 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 в 

разі збройної агресії або збройного конфлікту. 

 - визначення нормативно-правового акту органу військового управління 

– 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 система 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 із 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;  

- 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 
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зародження української державності до сьогодення та необхідності врахування 

історичного досвіду правового забезпечення оборони держави; 

- наукові розробки щодо визначення понять «національна безпека», 

«військова безпека», «оборона» та їх співвідношення в системі забезпечення 

національної безпеки;  

- підходи щодо визначення особливостей та 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 та 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 наукових результатів полягає у тому, 

що сформульовані в дисертації положення становлять науково-теоретичний та 

практичний інтерес і можуть бути використані: 

- у науково-дослідній діяльності – отримані результати виступають 

основою для подальшої наукової розробки теоретико-правових та практичних 
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проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави, розвитку 

військово-адміністративного права та законодавства; 

- у нормотворчій діяльності - як для вдосконалення чинних норм та 

нормативно-правових актів військово-адміністративного законодавства, так і 

для перспективи удосконалення та систематизації законодавства з питань 

оборони (Довідка про впровадження Юридичного департаменту Міністерства 

оборони України від 25 вересня 2019 року № 298/14 ); 

- правозастосовчій діяльності – для удосконалення публічного управління 

обороною, практичної діяльності органів військового управління (Довідка про 

впровадження Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних 

Силі України від 3 жовтня 2019 року №316/1/1720); 

- у освітній діяльності – під час організації навчального процесу при 

проведенні занять та підготовці підручників та навчальних посібників, навчально-

методичних матеріалів з навчальних дисциплін «Основи національної безпеки», 

«Адміністративно-правове забезпечення державної безпеки», «Військова 

адміністрація», «Військово-адміністративне право», «Адміністративно-правове 

забезпечення оборони»; «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. Дисертацію виконано здобувачем самостійно, 

з використанням останніх досягнень військової науки, теорії права та науки 

адміністративного права, усі сформульовані в ній теоретичні положення, пропозиції 

і рекомендації обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 
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Апробація результатів дисертації. 

Одержані результати дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях 

кафедри адміністративного права та процесу Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри правового 

забезпечення Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. Результати дослідження були оприлюднені дисертантом на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах 

і семінарах, зокрема: «Психологічні аспекти національної безпеки» (Львів, 28–29 

березня 2008 р.), «Соціально-економічні, психологічні та історичні аспекти 

трансформації Збройних сил України» (Київ, 6 листопада 2008 р.), «Військова 

освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 23 листопада 2012 р., 

22 листопада 2013 р.), «Соціально-гуманітарні та правові проблеми діяльності 

Збройних Сил України» (Київ, 24 квітня 2014 р.), Правове регулювання 

антитерористичної операції (Київ, 9 грудня 2014 р.), «Актуальні завдання 

гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та 

лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України» 

(Київ, 25 квітня 2014 р.), «Молодіжна військова наука у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка» (Київ, 24 квітня 2015 р.), 

«Інституційні механізми зближення законодавчих норм між Україною та ЄС в 

період економічної кризи» (Херсон, 1 червня 2015 р.), «Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції» (Київ, 3 червня 2015 р.), «Актуальні 

проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України» 

(Старобільськ, 15-16 жовтня 2015 р.), «Військова освіта і наука: сьогодення та 

майбутнє» (Київ, 27 листопада 2015 р., 25 листопада 2016 р., 24 листопада 

2017 р.), «Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і 

процесу» (Київ, 6 жовтня 2016 р.), «Стан та перспективи реформування сектору 

безпеки і оборони України» (Київ, 25–26 листопада 2016 р.), «Актуальні 

проблеми правового регулювання проведення антитерористичної операції» 

(Київ, 30 листопада 2016 р.), «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні 
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правові парадигми» (Київ, 24 лютого 2017 р.), «Актуальні проблеми правового 

регулювання антитерористичної операції» (Київ, 23 березня 2017 р.), 

«Адміністративний акт: теорія та практика» (Київ, 9 жовтня 2017 р.), «Розвиток 

адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні» 

(Київ, 27 жовтня 2017 р.), «Актуальні проблеми правового регулювання 

антитерористичної операції» (Київ, 8 грудня 2017 р.), «Сучасна університетська 

правова освіта і наука» (Київ, 23 лютого 2018 р.), «Актуальні проблеми 

освітнього процесу в контексті європейського вибору України» (Київ, 17 квітня 

2018 р.), «Актуальні проблеми правового регулювання особливого періоду» 

(Київ, 19 квітня 2018 р.), «Актуальні проблеми публічного та приватного 

права» (Запоріжжя, 25 травня 2018 р.), «Тринадцяті юридичні читання. 

Українська національна державність: крізь призму часу (до 100-річчя 

Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)» (Київ, 24–25 

травня 2018 р.), «Актуальні проблеми правового регулювання проведення 

операції об’єднаних сил» (Київ, 29 листопада 2018 р.), «Право національної 

безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи» (Київ, 28 березня 

2019 р.), «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (Одеса, 

9–10 серпня 2019 р.), «Актуальні проблеми правового регулювання діяльності 

сектору безпеки і оборони» (Київ, 30 жовтня 2019 р.), «Філософсько-

соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до 

виконання завдань в особливих умовах» (Київ, 31 жовтня 2019 р.), «Проблеми 

розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних 

реформаційних процесів» (Київ, 1 листопада 2019 р.). 

Публікації. Основні положення проведеного дослідження викладено у 64 

наукових працях: одноосібній монографії, двох колективних монографіях, 

двадцяти трьох одноосібних наукових статтях, що опубліковані у наукових 

фахових виданнях, шість із яких – у наукових фахових виданнях інших держав, 

чотирьох підручниках і навчальних посібниках, а також у тридцяти чотирьох 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях, круглих столах, науково-

теоретичних семінарах. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ  УКРАЇНИ 

 

        1.1  Ґенеза адміністративно-правового забезпечення оборони України 

 

Створення та розвиток держави як одного з найбільш складних 

суспільних явищ самоорганізації великих соціальних груп людей завжди 

призводили до створення відповідних владних структур та інституцій, що 

забезпечували самозахист від внутрішніх і зовнішніх загроз, насамперед, 

оборону від агресії інших державних утворень. З розвитком людської 

цивілізації ускладнювалися організаційно-функціональна структура державної 

влади та її силова, військова складова. Розвиток держави зумовлював розвиток 

організаційно-правових форм сектору безпеки і оборони держави. 

Оборона і безпека кожної держави завжди виступали об’єктивною 

умовою її існування, демократичного та сталого розвитку. Це стосується і 

України, яка пройшла складні та неоднозначні етапи на історичному шляху 

творення національної державності, від найдавніших часів до сьогодення, коли 

у зв’язку із неоголошеною «гібридною війною», російською військовою 

агресією проти України перебуває під загрозою існування Української держави. 

Тому наукове дослідження загальних закономірностей і характерних 

особливостей правового забезпечення оборони Української держави на різних 

етапах виникнення, функціонування, зміни різних форм держави і права 

українського народу на всіх етапах його історичного розвитку, врахування 

історичного досвіду, досягнень і прорахунків у сфері забезпечення оборони 

дасть змогу уникнути повторення помилок і необдуманих рішень, сприятиме 

вирішенню питань захисту суверенітету, територіальної цілісності, оборони 

країни на сучасному етапі розвитку. 

На сьогодні Конституція визначила оборону України, захист суверенітету 

і територіальної цілісності України найважливішою функцією держави, 
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справою всього Українського народу [1]. Але до закріплення цих положень у 

Конституції незалежної України український народ пройшов довгий історичний 

шлях боротьби за свою державність та забезпечення її захисту і оборони. 

В історичному аспекті питання розвитку воєнної організації, 

організаційно-правових форм оборони держави розглядали українські вчені-

юристи, які досліджували питання правового забезпечення оборони. Історико-

правовий аспект регулювання сфери оборони в Україні вивчав В. Л. Зьолка [2, 

c. 30–44]. Історичні етапи розвитку та правового регулювання діяльності 

військової організації держави також розглядали В. В. Сокуренко [3, c. 22] і 

С. Ю. Поляков [4] та інші. Наприклад, С. Ю. Поляков на основі проведеного 

аналізу виокремив такі головні етапи розвитку військової організації 

української держави: від найдавніших часів до утворення і розпаду Київської 

Русі (VI–VII тис. до н.е. – VII–XII ст. н.е.); військова організація на українських 

землях під час перебування у складі Литовського князівства (XIII–XVI ст.); 

військове будівництво часів українського козацтва (XVI–XVIII ст.); військове 

будівництво в період активізації державотворчих процесів на території України 

на початку XX ст. (1917–1921 рр.); воєнна організація незалежної України 

(1991–2012 рр.) [4, c. 40].  

Не заперечуючи проти такої періодизації, проведемо дослідження 

питання адміністративно-правового забезпечення оборони в контексті основних 

історичних періодів українського державотворення, які виділяються в сучасній 

науці, існування і діяльності державних інституцій, що забезпечували оборону 

держави [5, c. 3]. 

Перший період нашої державності (VІ–ХІV ст.) започаткували 

східнослов’янські племена, які у VІ–VІІІ ст. створили спочатку племенні союзи, 

а потім союз племен, на основі якого у ІХ ст. створено єдину Давньоруську 

державу – Київську Русь [5, c. 5]. З часів виникнення племінної організації на 

теренах нинішньої України наші предки ретельно будували систему оборони 

своєї території і забезпечували її безпеку. Головними осередками оборони в 

період племінної організації були укріплені поселення. Крайня лінія поселень 
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являла собою кордон, до якого доходила колонізація і забезпечувала 

пограниччя, насамперед, від набігів степових орд. Поселення мали важливе 

значення не тільки для оборони а й для творення державної організації. 

Громади, що спільно будували поселення, створювали одну організацію, 

користувалися укріпленнями, дбали про їх оборону і забезпечували її різними 

засобами. З часом поселення, розташовані особливо вигідно, ставали центрами 

торгівлі та головними осередками всього племені. Так, головним поселенням 

деревлян був Іскоростень (Коростень), у дулібів – Волинь. Найдавніший 

літопис оповідає, що в усіх племен створилася своя влада, своє «князювання»: 

«у полян своє, у деревлян своє, у дреговичів своє» [6, c. 32–33]. 

Племена, які мали більшу військову силу, поширювали свою владу на 

сусідню територію та підкоряли собі інші племена. Так, у процесі тривалого 

історичного розвитку виникає Київська держава [7, c. 43]. 

Процес політичної консолідації східних слов’ян завершився наприкінці 

ІХ ст. утворенням великої, відносно єдиної Давньоруської держави – Київської 

Русі. Виникнення Давньоруської держави з центром у Києві – закономірний 

наслідок внутрішнього соціально-економічного та політичного розвитку 

східних слов’ян.  

У Київській Русі влада належала князеві, боярській раді, вічу і мала 

приватно-публічний характер. На чолі держави стояв великий князь київський, 

який був наділений законодавчою, виконавчою, судовою і військовою владою. 

Він виконував функції головного воєначальника, сам водив військо в бій. Князь 

був гарантом внутрішнього миру і зовнішньої безпеки країни. У своїй 

діяльності князь використовував військову силу – князівську дружину [5, c. 55].  

Українське військо в ХІ–ХІV ст. складалося з дружин, тяжко озброєного 

лицарства та народного ополчення [8, c. 13]. Постійним військом були дружина 

князя та дружини бояр. Князівська військова дружина поділялася на «старшу» і 

«молодшу». До «старшої» належали бояри і княжі мужі, які здобули славу і 

високе становище на службі у князя. Верхівка князівської військової дружини, 

так звані княжі мужі, були однією з найбільш привілейованих верств серед 
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боярства, вони очолювали військо як воєводи, були радниками князя, обіймали 

високі посади в державі [8, c. 18]. «Молодша» дружина складалась з отроків та 

датських, які виконували обов’язки мечників, метальників тощо. Князівська 

дружина виконувала не лише військову функцію, брала участь у військових 

кампаніях, придушенні повстань, а й в управлінні державою [5, c. 49–50], 

поєднувала виконання державно- та військово-адміністративних функцій. 

Народне ополчення не було постійним військом і скликалося тільки на 

час війни. Воно складалося з усіх верств населення, формувалося і постачалося 

за рішенням народного віче. На чолі народного ополчення стояв тисяцький, під 

командуванням якого перебували соцькі та десяцькі. На час війни для 

командування окремими частинами війська залучалися так звані «ратні 

воєводи» (із мужів і бояр) [9, c. 139–140]. 

За період існування Київської держави діяли дві системи управління. 

Перша з них – десятинна (тисяцькі, соцькі, десятники) – належала саме до 

військової організації і крім військової виконувала адміністративні, фінансові 

та інші функції [10, c. 58 ]. Тисяцький був керівником військових сил округу, 

здійснював військову, поліцейську, судову владу. Тисячі поділялись на сотні на 

чолі із сотськими, які виконували також військові, фінансово-адміністративні 

та судові функції. Вони очолювали народне ополчення, а в мирний час дбали 

про публічну безпеку, оборону. Соцький та десяцький були намісниками у 

військово-адміністративних округах, відповідали за оборону, підготовку 

війська, відали податковою і фінансовою системами [9, c. 42]. 

З часом десятинну витіснила двірцево-вотчинна система управління, що 

утворилася на дворі князя. До її складу входили дворецький, конюший, чашник 

та інші, які стали виконувати доручення князя, що мали загальнодержавне 

значення. На місця посилалися представники центральної влади, у літописах 

згадуються посадники – княжі намісники з адміністративними та військовими 

функціями, які були комендантами великих міст, повноправними 

представниками князя на місцях, здійснювали судові функції та відали 

справами оборони. Уся ця величезна армія чиновників, яка виконувала 
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військово-адміністративні функції, утримувалась за рахунок податків та 

поборів з населення, одержувала за свою службу з населення «корм». Такий вид 

управління називався системою кормління [5, c. 58–59; 11, c. 22]. 

Суспільні відносини в Київській Русі регулювалися нормами звичаєвого 

неписаного право, в основу якого покладено правовий звичай, міжнародні 

договори, договори князів між собою, договори князів з народом і дружиною, 

княжі устави та уроки, церковні устави. Правовий звичай – це історично перша 

форма існування правових норм, найдавніше джерело права, що відображав 

менталітет і тенденції розвитку українського народу [5, c. 42]. Творцем 

звичаєвого права був сам народ, його творчий геній, який творить норми 

неписаного права, застосовує їх до життя і надає визначену силу та 

авторитет [9]. Законодавча діяльність князів не виходила за межі звичаєвого 

права. Акти князівського законодавства в галузі публічного права (уроки, 

устави, договори) часто фіксували звичаєві норми, тлумачили їх, однак нових 

не створювали [12, c. 62]. Князівські «устави і уроки», у юридичному аспекті, 

по суті і формі своїй були лише князівські розпорядження, що стосувалися 

різних сфер управління, у тому числі й військового [9, c. 42]. Так, договори 

князів з князівською військовою дружиною закріплювали стосунки між князем 

і дружиною, їх взаємні права й обов’язки. Княгиня Ольга, підкоривши древлян, 

прийняла там «устави» й «уроки» та ввела закон, що визначав особливий 

порядок охорони князівських дружинників [9, c. 41]. У подальшому деякі 

норми звичаєвого права, що регулювали питання оборони держави, було 

закріплено в «Руській Правді» – першому кодифікованому збірнику правових 

норм Київської Русі. Київський князь Володимир Мономах (1113–1125 рр.) 

доповнив «Руську Правду» статтями, які мали назву «Статут 

Володимира Мономаха». У статуті було закріплено дуже важливі положення, 

спрямовані на зміцнення оборони і безпеки Київської держави [13, c.  84–85]. 

Розвиток нових феодальних суспільних відносин у ХІІ ст. призводить до 

феодальної роздробленості та поступового розпаду Київської Русі. Водночас 

державний устрій, правова системи, законодавство продовжували діяти в усіх 
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князівствах феодальної Русі.  Продовжує діяти й основа стародавнього права – 

«Руська Правда», передусім ті статті, що регулювали оборону і безпеку 

держави  [14, c.  25]. 

У середині ХІV ст., з початком занепаду Української держави, литовські 

князі приєднали приграничні князівства і захопили половину території давньої 

Київської держави. Унаслідок цієї експансії, «зрощення» литовської правлячої 

династії та усього державного устрою виникла Литовсько-Руська держава – 

Велике князівство Литовське [12, c.  85], яке можна вважати середньовічною 

феодальною федерацією, що успадкувала державно-правові традиції Київської 

Русі та Галицько-Волинського князівства: державні інститути, право, мову, 

судоустрій і судочинство, адміністративну та військову організацію [5,  c.  7]. 

У Литовсько-Руській державі забезпечення безпеки й оборони 

посідало ключове місце, а військова служба була головною державною 

повинністю [12, c. 118–119]. Але приєднання у 1569 р. за Люблінською унією 

Великого князівства Литовського до Польського королівства і створення єдиної 

держави – Речі Посполитої зі спільними органами влади й управління призвели 

до втрати автономії руських земель і української державності на тривалий 

час [5, c. 6]. Система організації оборони держави, що існувала в Київській Русі, 

а згодом успадкована Литовсько-Руською державою, асимілювалася з 

польським державним та військово-адміністративним устроєм. 

Таким чином, у період Київської Русі склалася та діяла система 

забезпечення оборони держави, що включала органи управління на всіх рівнях, 

які поєднували в собі функції загальнодержавного та військового управління, а 

також військо, яке поділялося на постійне (княжа військова дружина) і народне 

ополчення. На чолі її стояв великий князь київський, який володів усією 

владою, був гарантом внутрішнього миру, оборони країни, виконував функції 

головного воєначальника. Суспільні відносини у сфері оборони в Київській 

Русі регулювалися нормами звичаєвого права, в основу якого покладено 

правовий звичай та акти князівського законодавства в галузі публічного права 

(уроки, устави, договори), що фіксували звичаєві норми [15, c.  64–74]. 
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З розвитком правової системи деякі норми звичаєвого права, що 

регулювали питання оборони держав, було закріплено у «Руській Правді» – 

першому кодифікованому збірнику правових норм Київської Русі. Державно-

правові традиції Київської Русі безпосередньо впливали на державний устрій, 

адміністративну та військову організацію, систему забезпечення оборони всіх 

держав на українських землях аж до кінця ХVІ ст.  

Другий період державного будівництва в Україні (ХVІ–ХVІІІ ст.) 

розпочинається з виникненням козацтва та заснуванням у ХVІ ст. Запорозької 

Січі, що мала власні законодавчі та виборні виконавчі органи, систему 

судочинства та права [5, c. 5]. Виникнення козацтва та створення Запорозької 

Січі стало наслідком історичних умов, у яких перебував український народ, 

реакцією на посилення соціально-економічного, політичного і національно-

релігійного гноблення та необхідністю захисту українського народу. У другій 

половині ХV – початку ХVІ ст. селяни-втікачів, які називали себе козаками, 

почали об’єднуватися у великі загони, будувати укріплення і створювати 

козацьку військову організацію.  

З часом Запорозька Січ як державне утворення вільного українського 

козацтва стала одним із перших у світі зародків демократичних державних 

устроїв, взяла на себе завдання оборони і захисту народу, в умовах відсутності 

національної державності. Політичний і військовий устрій Запорозької Січі, її 

органи влади та управління, виконання ними адміністративних функцій 

послідовно ґрунтувалися на принципах найширшого демократизму та 

народного самоврядування. Характерною ознакою січового устрою були 

формальна рівність козацтва та спільне прийняття найважливіших рішень на 

козацькій загальній раді, що мала різні назви: військова рада, генеральна, 

повна, чорна або чернецька рада [8, c. 242].  

На Військовій раді, що мала статус найвищого на Січі органу влади, 

вирішувалися найважливіші питання життя і діяльності Запорозької Січі: 

оголошення війни та укладення миру, вибори гетьмана і старшини, низка 

особливо значущих військових, адміністративних і судових справ. 
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Військова рада була вищим військовим, адміністративним і судовим 

органом [5, c. 141; 16, c. 142; 8, c. 243].  

Запорозька Січ мала свій військовий (38 куренів) і територіальний устрій 

(8 паланок), так званих округів чи районів, на території яких були укріплені 

поселення одружених козаків, яким заборонялося проживання в Січі. Курені, на 

які поділялося військо Запорозької Січі, були військово-адміністративною 

одиницею, на основі якої формували тактичні одиниці для походу або бойових 

дій, що називалися командами або партіями. Разом січові козаки, організовані в 

курені, та одружені козаки, об’єднані в паланки, становили одну військово-

адміністративну організацію, своєрідну козацьку республіку, яка називалася 

Низовим Запорозьким військом [5, c. 141]. У різні періоди загальна кількість 

козаків на Січі коливалась від 12 до 15 тис. [17, c. 60].  

Виконавчу владу на Січі здійснювала запорозька військова старшина – 

військові начальники: кошовий отаман, військовий суддя, військовий писар і 

військовий осавул, які обиралися на Військовій раді та становили ядро січової 

адміністрації. Старшині підпорядковувалась нижча виконавча ланка: 

булавничий, хорунжий, довбиш, пушкар, гармаш, тлумач, шафар, 

канцеляристи, а також похідні й паланкові начальники – полковник, писар, 

осавул. У мирний час військова старшина займалася адміністративними та 

судовими справами, а під час війни чи походу очолювала військо, тимчасово 

передаючи свої функції в Січі наказній старшині [5, c. 142]. 

Кошовий отаман був першою особою у війську, головним військовим 

начальником, головним суддею і навіть духовним начальником на Січі. Від 

свого імені він вступав у дипломатичні зносини з державами, затверджував усі 

вибори військових чинів, розподіл по куренях: земель, річок, угідь, провіанту, 

військових прибутків, військової здобичі тощо [17, c. 68].  

Саме багаторічне функціонування Запорозької Січі як державного 

утворення з її власними органами управління, військово-адміністративним 

устроєм, народним козацьким військом стало підготовчим етапом формування 

Української козацької держави [17, c. 68; 18, c. 309–310].  
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Унаслідок національно-визвольної війни українського народу 

1648–1657 рр. було створено самостійне державне утворення – Гетьманську 

Україну [19, c. 68], яка з початку національно-визвольної війни мала всі 

необхідні ознаки держави: власну територію, органи публічної влади, 

політичний та військово-адміністративний устрій, військо, суд, систему 

оподаткування, міжнародне визнання [5, c. 170; 7, c. 207]. У Гетьманській 

Україні для виконання державних функцій за основу органів публічної влади 

було взято перевірену практикою військово-адміністративну, полково-сотенну 

організацію українського козацтва.  

У червні 1648 р. старшинська рада затвердила спеціальний документ – 

статут «Про устрій Війська Запорозького», яким було чітко визначено 

організацію і компетенцію всіх органів, що перетворювалися на апарат 

державної влади і яким передавалися повноваження органів публічної влади. 

Вищим органом, як і на Січі, залишалися збори всього війська – Військова рада, 

що вирішувала найважливіші питання життя Української держави: ведення 

війни, вибори гетьмана і генеральної старший тощо. Але в умовах війни через 

велику чисельність її скликали в разі неминучої потреби. Поступово її почала 

заміняти старшинська рада, яка здебільшого складалася з генеральних старшин 

та полковників [7, c. 207–208]. 

Система органів публічної влади української козацької держави 

складалася з генерального, полкового та сотенного урядів. Генеральний уряд 

здійснював функції загального керівництва і його влада поширювалася на всю 

звільнену територію України. Цей уряд очолював гетьман, який був главою 

України й уособлював верховну політичну, адміністративну, військову та 

судових владу, був найвищим військовим начальником і організатором 

війська, під час війни мав необмежену владу в управлінні військовими 

силами [5, c. 170; 8, c. 244].  

Головним розпорядчим, виконавчим та судовим органом української 

держави був Генеральний уряд, до якого входили гетьман та його найближчі 

помічники – генеральні старшини. Генеральні старшини, яких обирала рада або 
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призначав гетьман, керували окремими галузями управління. Так, Генеральний 

обозний, генеральний осавул, генеральний хорунжий керували військовими 

справами, відповідали за боєздатність ЗС, їх матеріальне забезпечення. 

Генеральний обозний був другою посадовою особою після гетьмана і 

відповідав за військову підготовку та керував козацькою артилерією. 

Генеральні осавули (як правило, два) відали матеріальним забезпеченням 

війська, військовим скарбом, вели козацькі компути («особові справи»). 

Генеральний бунчужний був головним охоронцем знаків гідності гетьмана і 

військових з’єднань, виконував окремі доручення гетьмана. Генеральний писар 

керував зовнішніми зносинами, йому була підпорядковані канцелярія. 

Генеральний суддя (спочатку один, а згодом двоє суддів) очолював 

вищий судовий орган – апеляційну інстанцію для полкових та сотенних 

судів [5, c. 189; 7, c. 209; 8, c. 244–245]. Разом вони утворювали раду 

генеральної старшини при гетьмані і генеральну військову канцелярію.  

Гетьманська Україна мала свій військово-адміністративний устрій. Її 

територія поділялася на полки та сотні, у яких управляли полкові та сотенні 

уряди. Полки та сотні включали в себе все населення, яке проживало на цій 

території і на яке поширювалася влада генерального, полкового та сотенного 

урядів. Уся військова, адміністративна й судова влада на території полку 

належала полковнику та полковій старшині – обозному, писарю, судді, осавулу 

і хорунжому. Посада полковника була виборною, але вже в роки визвольної 

війни Богдан Хмельницький особисто почав призначати полковників. Свою 

владу полковник здійснював через полкову канцелярію, яку очолював полковий 

писар. З військового погляду, полковник відповідав за організацію та 

підготовку, боєздатність і дисципліну, забезпечення військовими засобами, 

командував полком під час війни. Полковий обозний керував полковим обозом 

й артилерією, а за відсутності полковника командував полком. Два полкових 

осавули відповідали за порядок і дисципліну в полку, виконували деякі 

поліційні обов’язки та опікувалися полковою музикою. Полковий хорунжий 

відповідав за полковий прапор. Полковий суддя вів полковий суд, мав свою 
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канцелярію. Полковий писар здійснював полкове діловодство.  

Найнижчою ланкою в структурі військово-адміністративного устрою 

були сотні. Сотенний уряд становили сотник та сотенна старшина: осавул, 

писар і хорунжий. Їх функції були аналогічними функціям полкової 

старшини [8, c. 246]. Такими були полково-сотенна система державного 

військово-адміністративного устрою та управління козацької держави.  

Основою, стрижнем військово-адміністративної організації держави були 

власні ЗС, козацьке військо України [7, c. 236]. Це була професійна армія, що 

виділилася з 300-тисячної народної армії під час визвольної війни. У різні 

періоди чисельність реєстрового козацького війська, яке утримувалося за 

державний кошт, постійно змінювалася і становила від 20 до 100 тис. вояків. 

Так, за Березневими статями 1654 р., чисельність реєстрового козацького 

війська становила 60 тис. осіб [7, c. 237]. 

Становлення національної держави дало нове життя нормам звичаєвого 

права – «стародавнім правам і вольностям», що регулювали широке коло 

публічних та приватних правовідносин, передусім організацію полково-

сотенної системи, порядок діяльності воєнної організації, аж до організації і 

ведення бойових дій [7, c. 217]. 

У процесі формування української державності значення найважливіших 

джерел права набули рішення Військової ради як вищого представницького 

органу. Саме Військова Рада вирішувала питання війни і миру, укладання 

союзів з іншими державами,  формувала генеральний уряд, обирала вищих 

посадових осіб, у тому числі й гетьмана [7, c. 218].  

Найбільшого поширення набули універсали – офіційні акти вищої 

державної влади, що видавав гетьман і які закріплювали норми права. За 

юридичною силою і значенням у суспільно-політичному житті їх можна 

прирівняти до законів [19, c. 68].  

Крім універсалів, які видавали гетьмани, були також акти, які за 

значенням у суспільно-політичному житті можна визначити як підзаконні: 

інструкції, ордери, заяви, декрети та ін. [19, c. 73].  
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На думку вчених, полково-сотенний військово-адміністративний устрій є 

важливим елементом української державності, притаманний лише українській 

козацькій державі. Саме в Україні полково-сотенна організація, що мала 

військову, адміністративну та судову владу, виявилася напрочуд життєздатною 

та проіснувала в несприятливих для неї умовах до 1783 р. (135 років) [7, c. 212].  

Полково-сотенна організація влади, яка виконувала подвійну функцію 

публічного адміністративного та військового управління, відігравала ключову 

роль у забезпеченні оборони української козацької держави й захисті 

українського народу [15, c. 64–74]. 

Наступний третій період розбудови Української держави, національно-

визвольної боротьби за національну незалежність, який характеризується 

багатодержавністю [5, c. 8], припадає на початок XX ст. (1917–1921 рр.), коли 

внаслідок розвалу Російської імперії активізуються державотворчі процеси на 

території України.  

Вихідною точкою відродження української державності у XX ст. слід 

вважати створення 17 березня 1917 р. у Києві Української Центральної Ради як 

крайового органу влади. Незважаючи на запеклу боротьбу тогочасних 

українських еліт за владу, на те, що військове будівництво традиційно 

вважається «ахіллесовою п’ятою» Центральної Ради [20, c. 49; 7, c. 60], а в її 

лідерів не було єдиних поглядів щодо створення регулярної армії, 

державотворчі процеси спонукали до створення ЗС та системи оборони 

держави. Лідери Центральної Ради, спростовуючи ідею створення регулярної 

армії, розуміли важливість військового питання й усвідомлювали його 

вирішальне значення. Із самого початку Центральна Рада висунула і 

підтримувала гасло українізації армії, відігравала ключову роль в організації 

українських військових з’їздів та створенні організаційних форми для 

керівництва обороною держави. Перший Всеукраїнський військовий з’їзд у 

травні 1917 р. для керівництва військовим рухом обрав Український 

Генеральний військовий комітет, який заклав підвалини української 

національної армії і за декілька місяців доклав значних зусиль щодо її 
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зміцнення [8, c. 366; 21, c. 60]. Разом із створенням органів державної влади для 

керівництва військовим будівництвом у листопаді 1917 р. створено 

Генеральний секретаріат військових справ, який прийняв рішення утворити 

Генеральний військовий штаб та затвердив його організаційну структуру. У 

січні 1918 р., після проголошення державної самостійності України, 

Генеральний секретаріат військових справ стає Військовим Міністерством 

Української Народної республіки [8, c. 390]. До складу Генерального 

військового штабу входило декілька управлінь, зокрема військово-політичне та 

інтендантське, і відділів (організаційний, загальний, військово-комісаріатський, 

артилерійський, зв’язку) та спеціальна комісія, що мала вирішувати проблеми 

офіцерів-українців, які служили в російській армії і залишилися «без роботи». 

Було видало спеціальний наказ, згідно з яким до українського війська 

зараховувалися лише «офіцери, які були родом з України» [20, c. 49]. У процесі 

історичного розвитку української держави ця ситуація повторилися в 90-х 

роках, коли після розпаду Радянської імперії (СРСР) тисячі офіцерів-українців 

поверталися на Батьківщину для служіння незалежній Україні в її ЗС. Серед 

них у 1993 р. був і автор цього дослідження.  

Паралельно із створенням державних органів управління обороною 

держави закладалися правові засади військового будівництва. Так, у грудні 

1917 р. прийнято Закон «Про відстрочення призову на військову службу і 

відкомандирування з неї громадян Української Республіки», у січні 1918 р. – 

Закон «Про утворення Комітету по демобілізації армії». У січні 1918 р. 

прийнято тимчасовий Закон про утворення українського народного війська, 

який передбачав демобілізацію тогочасної армії та заміну її народною міліцією 

для оборони держави від зовнішнього ворога. Цей Закон, що не відповідав 

реаліям, не тільки юридично закріпив перемогу тих, хто виступав проти 

регулярної армії, а й зруйнував організаційно-правові засади оборони 

української держави.  

Негативно впливали на забезпечення оборони Української Народної 

Республіки, управління ЗС політичні розбіжності й особисті конфлікти 
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керівників Української Центральної Ради, наявність багатьох організаційно-

економічних проблем армії (зокрема, матеріально-технічного забезпечення). Із 

війська Української Центральної Ради на початку січня 1918 р. чисельністю 

близько 53 500 вояків лише 15 500–16 500 вважалися надійними [4, c. 49]. 

Усе це призвело до катастрофічних наслідків для Української Народної 

Республіки, яка виявилася незахищеною перед більшовицькими військами, що 

наступали на Київ.  

Після повернення до Києва, на початку березня 1918 р., Центральна Рада 

змінює військову концепцію, проводить реорганізацію Генерального 

військового штабу та Військового міністерства. Розробляє план організації 

армії на основі територіального набору. Українська армія мала складатися з 

восьми корпусів піхоти і чотирьох корпусів кінноти. Розроблялися й інші 

заходи (зокрема, план призову, який мав розпочатися восени), спрямовані на 

формування регулярної армії [21, c.62]. Але ці заходи виявилися запізнілими і 

владу Української Центральної Ради було повалено. Прорахунки Центральної 

Ради щодо адміністративно-правового забезпечення оборони держави, разом з 

іншим помилками і прорахунками, спричинили її розпуск у квітні 1918 р. 

На зміну Українській Народній Республіці, за підтримки німецьких 

військ, у квітня 1918 р. до влади приходить генерал Павло Скоропадський, який 

був обраний гетьманом усієї України на Конгресі хліборобів-землевласників. 

Він видав маніфест «До громадян України», у якому виклав свою програму та 

«Закони про тимчасовий державний устрій України» [22, c.162], які визначали 

основні засади організації і здійснення державної влади, права й обов’язки 

громадян тощо і мали діяти до проведення загальних демократичних виборів. У 

короткі терміни було створено органи державної влади та відновлено дійовий 

адміністративний апарат. Як військова людина гетьман Павло Скоропадський 

розуміє значення армії та вживає заходів щодо формування регулярних, 

професійних ЗС. Незважаючи на супротив німецького командування, 

гетьманська адміністрація зуміла зробити важливі кроки щодо організації 

майбутньої української армії [8, c. 424]. Удосконалюється структура державних 
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органів військового управління. У структурі Військового міністерства створено 

Генеральний штаб та  штабні структури восьми територіальних корпусів [23].  

Гетьманський Уряд приступає до формування нової української армії у 

складі восьми корпусів піхоти та чотирьох корпусів кінноти, реалізуючи план, 

розроблений за часів Центральної ради [24, c. 124]. Також створюється 

законодавча база оборони й військового будівництва. Приймається Закон «Про 

загальний військовий обов’язок» від 24 липня 1918 р., який визначає порядок та 

строки військової служби в піхоті – два роки, а в кінноті й артилерії – три роки. 

У межах військової реформи проведено деполітизацію ЗС. Закон «Про 

політично-правове становище службовців військового відомства» від 1 серпня 

1918 р. позбавляв їх активного й пасивного виборчого права, а також 

можливості належати до організацій, які мають політичний характер, брати 

участь у політичних мітингах, зборах, маніфестаціях та демонстраціях [4, c. 51].  

Для забезпечення військової дисципліни у війську в травні 1918 р. 

прийнято важливий закон – «Закон про військову підсудність», що визначив 

перелік типових складів військових злочинів та коло осіб, які мали підлягати 

військовому суду. Крім того, Законом «Про організацію військово-судових 

установ та їх компетенцію» від 21 червня 1918 р. в системі загальних судів 

запроваджувалися військові суди, які поділялися на вищі і штабні суди (при 

штабах дивізій, корпусів та Головному штабі) [5, c. 280]. Згідно із Законом, 

юрисдикція військових судів поширювалася також на найтяжчі державні 

злочини: державну зраду, шпигунство, антидержавне повстання, напади на 

військових, агітацію до порушення військової дисципліни.  

Для контролю за забезпеченням військ 6 серпня 1918 р. Радою міністрів у 

структурі Держконтролю було створено тимчасовий військовий контрольний 

орган, до компетенції якого належало проведення ревізій грошових і 

матеріальних коштів військових частин, установ та організацій Військового 

міністерства [25, c. 182]. У вересні 1918 р. Рада Міністрів ухвалила 

підготовлений Генеральним штабом план організації української армії. 

Штатами мирного часу передбачалося 175 посад генералів, 14 930 штабних та 
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вищих офіцерів, 2 975 військових урядовців та понад 291000 підофіцерів і 

солдат. Але реальна чисельність гетьманської армії в листопаді 1918 р. 

становила близько 60 тис. військовослужбовців [8, c. 426; 21, c. 106]. На думку 

М. В. Кравчука, у період Гетьманату було розроблено реальний план 

військового будівництва, що передбачав створення системи військових 

навчальних закладів, уведення військової повинності, розроблення 

організаційно-штатних структур військових органів управління, відновлення 

військових звань та рангів [24, c. 136]. 

Незважаючи на проведення організаційних, адміністративно-правових 

заходів щодо створення системи оборони держави та професійної регулярної 

армії, Гетьманат Скоропадського, у зв’язку із загостренням соціально-

політичної ситуації, втратив підтримку більшості населення і в грудні 1918 р. 

припинив своє існування.  

Директорія Української Народної Республіки, яка підняла повстання і 

повалила уряд гетьмана Скоропадського, уже не мала жодних сумнівів щодо 

необхідності розбудови регулярних ЗС, здатних обороняти її незалежність. 

Тому період відродження Української Народної Республіки (листопад 1918 – 

листопад 1920 р.) позначився активними заходами у сфері оборони держави. 

Уже 24 листопада 1918 р. було підписано «Наказ Армії Української Народної 

Республіки», яким проголошувалося створення республіканських ЗС «для 

оборони Української Народної Самостійної Республіки і захисту всього 

трудового народу» [20, c. 161]. 

На початку 1919 р. в складних умовах проводяться організаційно-правові 

заходи забезпечення оборони держави. Відбувається активний розвиток 

законодавства у сфері оборони, насамперед, щодо правового оформлення 

мобілізації: у січні – лютому Директорія ухвалила закони «Про призов на 

військову службу», «Про прийом у діючу армію Української Народної 

Республіки добровольців», «Про поповнення армії і флоту», «Про мобілізацію 

старшин і службовців-учителів». У квітні прийнято Закон «Про загальний 

достроковий призов на виконання військової повинності народжених у 1900 
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році», а в липні – Закон «Про мобілізацію службовців державного контролю» і 

чимало інших нормативно-правових актів, у тому числі різні постанови, укази 

та інструкції, що детально регламентували питання призову на військову 

службу. На забезпечення виконання військової повинності та інших 

обов’язків спрямовано і затверджено 26 вересня 1920 р. Закон «Про реєстрацію 

населення, що проживає на території Української Народної 

Республіки» [20, c. 159; 21, с. 216].  

Крім того, затверджено нову штатно-організаційну структуру 

та командно-посадову систему і систему Вищого військового 

управління [26, с. 11]. У квітні – травні 1919 р. проведено реорганізацію армії: 

створено 11 дивізій, у кожній по три піхотні полки, артилерійський полк та 

сотня кінноти [8, с. 536]. Здійснено спеціальні заходи, спрямовані на зміцнення 

українських ЗС. Законом «Про державний інспекторат у військових частинах та 

інституціях» від 13 травня 1919 р. запроваджено інститут Державних 

інспекторів, які мали здійснювати контроль та інформувати про ситуацію у 

військах (не мали права втручатися в «оперативну й адміністративну» 

діяльність командирів), але в «крайніх» випадках наділялися правом негайного 

усунення з армії «ворожого і непевного елементу», невідкладно «повідомляючи 

про це відповідне начальство, правительство і головного отамана» [20, с. 164]. 

Цей Закон мав позитивний вплив і сприяв зміцненню дисципліни й порядку у 

військах.  

Також поступово українська армія отримала власні військові статути. У 

січні 1919 р. затверджено Дисциплінарний статут, який урегулював питання 

дисциплінарної відповідальності та сприяв підтриманню і зміцненню 

військової дисципліни. Згодом затверджено Статут внутрішньої служби і 

Статут залогової (тобто гарнізонної) та польової служби [24, с. 163]. 

Водночас у розбудові системи оборони держави, національних ЗС не 

вистачило політичної волі, єдності та спільної енергії всіх суспільно-

політичних сил, що спричинило негативні наслідки для Української Народної 

Республіки [27, c. 108–111]. 
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У цей період відбуваються державотворчі процеси на Західній Україні, де 

створюється Західно-Українська Народна Республіка. Разом із проголошенням 

української держави на західноукраїнських землях розпочинається створення 

органів державної влади та ЗС Західно-Української Народної Республіки. 

У виданому на початку жовтня 1918 р. Маніфесті Українська Народна Рада 

виклала засади і цілі своєї діяльності: створення економічних, політичних і 

правових засад Української держави, у тому числі й питання оборони. Усі 

державні органи, «цивільна і військова влада повинні забезпечувати у країні 

спокій і порядок та публічну безпеку». Для захисту своєї землі, свого народу 

всіх громадян, здатних носити зброю, закликали вступати до лав української 

армії [28, c. 110–112]. 

Після захоплення українськими частинами 1 листопада 1918 р. влади у 

Львові розпочинається українсько-польська війна. У зв’язку з цим, особливу 

увагу було приділено обороні держави, розбудові ЗС для захисту від агресії 

сусідньої Польщі, потім Румунії. У складі сформованого уряду – Державного 

секретаріату створено Державний секретаріат військових справ для керівництва 

обороною держави і ЗС [21, c.117]. Державний секретаріат військових справ 

структурно поділявся на Військову канцелярію та 16 відділів. Його головною 

функцією було поповнення військових частин особовим складом, навчання та 

вишкіл, тилове забезпечення. Для комплектування ЗС 13 листопада 1918 р. 

Українська Народна Рада видала Закон «Про загальну військову службу 

громадян Західно-Української Народної Республіки», на основі якого 

оголошено загальну мобілізацію чоловічого українського населення віком від 

18 до 35 років.  

Територію Західно-Української Народної Республіки було поділено на 

три військові області, на чолі якої стояв військовий комендант, а області – на 

12 військових округів. До обов’язків військового коменданта належали набір 

новобранців, їх підготовка та поповнення військових частин навченими 

підрозділами. Було розроблено текст військової присяги, форма одягу, відзнаки, 

взято на облік усе військове майно, озброєння, спорядження [21, c. 125].  
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Так, за короткі терміни було сформовано регулярні ЗС, які отримали 

офіційну назву – Українська Галицька армія. У складі Української Галицької 

армії утворено три корпуси. Корпус поділявся на чотири піхотні бригади, 

бригада – на два полки, полк – на три курені. При  бригаді були полк артилерії, 

кінна і технічна сотня, сотня зв’язку, підрозділи забезпечення [29, c. 56].  

Найвищим органом військового управління Української Галицької Армії 

була Головна команда, на чолі з командувачем, яка фактично виконувала 

функції Генерального штабу і керувала усіма військовими операціями. 

Фактично на початку 1919 р. в Західно-Українській Народній Республіці було 

створено дисципліновану, добре організовану, патріотично налаштовану 

регулярну армію чисельністю близько 120 тис. вояків [4, c. 54].  

Важливе значення для оброни держави, підтримання законності й 

військової дисципліни у ЗС мало створення органів військової юстиції. 

16 листопада 1918 р. Державний секретаріат видав розпорядження про 

організацію системи військових судів, яка включала: Вищий військовий 

трибунал; військові обласні суди; військові окружні суди. Членів Вищого 

військового трибуналу призначало секретарство військових справ і 

затверджувала Українська Народна Рада. Головами військових обласних й 

окружних судів автоматично ставали відповідні військові коменданти, а 

членами – представники військових округів, корпусів і жандармерії. 

Створювалася також система військової прокуратури, яку очолював 

Генеральний військовий прокурор. У зв’язку з ускладненням обстановки на 

фронті та внутрішньої ситуації, 30 листопада 1918 р. було створено військово-

польові суди [21, c. 124].  

Таким чином, у Західно-Українській Народній Республіці за короткий 

термін, завдяки вжитим організаційно-правовим заходам, було сформовано 

органи державної влади та військового управління, створено регулярну, 

дисципліновану й патріотично налаштовану армію, яка хоробро воювала з 

переважаючим силами противника [30, c. 93].  

Унаслідок загострення військово-політичної ситуації, наступу 
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переважаючих сил противника більшість частин Української Галицької Армії 

приєдналася до армії Української Народної Республіки і продовжувала 

боротьбу у складі об’єднаної армії Української Народної Республіки під 

проводом Директорії.  

Із середини 1919 р., коли в умовах громадянської війни вся територія 

України перетворилася на арену бойових дій, подальший розвиток системи 

оборони держави та ЗС був неможливий, що і спричинило поразки української 

держави. До цього призвели прорахунки як організаційно-правового характеру 

щодо розбудови системи оборони держави, так й інші прорахунки і помилки 

Директорії: відсутність політичної єдності та невизначеність із союзниками, 

розрахунок на іноземну допомогу, децентралізація та неузгодженості щодо 

управління військами, відсутність підготовлених офіцерських кадрів та розвал 

забезпечення армії [31, c. 79–87]. В умовах фактичного розвалу державних 

інституцій, національних ЗС, коли більшу частину території України було 

зайнято більшовицькими військами, залишки армії Української Народної 

Республіки було інтерновано до Польщі, у якій вони незабаром припинили своє 

існування.  

Четвертий період Української державності (1922–1990 рр.) 

розпочинається із встановлення на території України радянської влади. 

З 1922 р., коли України увійшла до складу союзної держави – СРСР, вона 

фактично втратила право на створення власної системи оборони та 

національних ЗС. Усі функції щодо забезпечення оборони належали союзним 

органам влади. Водночас перед закінченням Другої світової війни в 

Радянському Союзі для вирішення своїх внутрішньо- та зовнішньополітичних 

завдань приймається політичне рішення про розширення прав союзних 

республік у галузі оборони та зовнішніх відносин. 1 лютого 1944 р. Верховна 

Рада СРСР одноголосно приймає відповідний закон, на виконання якого 

Верховна Рада Української РСР внесла доповнення до Конституції УРСР та в 

березні 1944 р. прийняла «Закон про утворення союзно-республіканського 

Наркомату Оборони УРСР» [32]. Було затверджено постанову Ради Народних 
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Комісарів УРСР «Про формування апарату народного комісаріату оборони 

УРСР», що передбачала створення повноцінних ЗС та органів військового 

управління. Але все це було тільки на папері, і коли остаточно було вирішено 

питання про вступ України і Білорусі до Організації Об’єднаних Націй 

(у жовтні 1945 р.), розширення прав союзних республік у галузі оборони 

закінчилося. Формально цей державний орган без повноважень проіснував аж 

до ухвалення 20 квітня 1978 р. нової Конституції Української РСР [33, с.72–75]. 

Таким чином, це був період, коли Україна перебувала у складі союзної 

держави і не мала жодних повноважень у сфері оборони, відповідних органів 

державної влади та законодавства. 

Новітній період державотворення в Україні розпочинається прийняттям 

16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет, яка проголосила намір 

України стати незалежною, нейтральною державою, її право на власні ЗС [34]. 

Після невдалої спроби державного перевороту в Москві Верховна Рада 

УРСР 24 серпня 1991 р. приймає Акт проголошення незалежності України, 

урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної 

демократичної держави – України [35]. Значення Акта незалежності України є 

визначальним як для формування української держави, так і для створення 

системи безпеки і оборони незалежної держави. Адже в цей час на території 

України дислокувалося військове угруповання загальною чисельністю близько 

780 тис. осіб, серед яких вихідці з України становили меншість [36, c. 22]. 

Зазначене військове угруповання в будь-який час могло стати дестабілізуючим 

чинником, потенційною загрозою суверенітету незалежної України [37, c. 195]. 

Тому того ж дня Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про військові 

формування на Україні», яка передбачала підпорядкування українському 

парламенту всіх військових формувань, що були дислоковані на території 

республіки, та утворення Міністерства оборони України [38].  

Із цього часу фактично розпочалася складна щодо організаційно-

правового забезпечення створення системи оборони незалежної Української 

держави. Здійснено невідкладні організаційні заходи щодо формування органу 
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державної влади у сфері оборони – Міністерства оборони України. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 р. затверджено Тимчасове 

положення про Міністерство оборони України, яким визначено його 

повноваження та чисельність у 248 осіб, серед них 216 посад належало 

військовим. Паралельно відбувалося створення Головного штабу ЗС України. 

Для якісного відбору кадрів до Міністерства оборони і Головного штабу ЗС 

України створено атестаційну комісію та проведено переатестацію 

офіцерського складу [37, c. 199]. 

Верховна Рада України 11 листопада 1991 р. ухвалила Постанову 

«Про концепцію оборони та будівництва Збройних Сил України» як політико-

правовий нормативний акт, що заклав концептуальні та організаційно-правові 

засади системи оборони держави. Концепцією оборони та будівництва ЗС 

визначено умови і чинники, які впливали на створення системи оборони, 

будівництво, структуру ЗС та основні органи військового управління, порядок 

фінансово-економічного забезпечення воєнної реформи, порядок вирішення 

питань соціального захисту військовослужбовців.  

Концепцією передбачено засади військового управління – повноваження 

Верховної Ради України, Президента України – Головнокомандувача ЗС 

України (до обрання Президента України його повноваження покладалися на 

Голову Верховної Ради України), Ради оборони України, Міністра оборони 

України. Головним органом безпосереднього управління військами (силами) у 

мирний і воєнний час мав стати Головний штаб ЗС України на чолі з 

начальником Головного штабу ЗС України – першим заступником Міністра 

оборони України. Також встановлено граничну чисельність ЗС на рівні 400–420 

тис. чол. [39].  

Починається активний процес формування законодавчої бази 

забезпечення системи оборони держави. 6 грудня 1991 р. Верховна Рада 

України ухвалила два основоположні закони щодо створення системи оборони 

країни та українських ЗС – Закони України «Про оборону України» [40] та 

«Про Збройні Сили України» [41], а також затвердила текст військової присяги.  
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Основоположне значення для розбудови системи оборони держави мав 

Закон України «Про оборону України», у якому сформульовано загальні 

положення про оборону України, складові системи оборони держави, правові 

засади її організації та забезпечення, положення, що стосуються стану війни, 

воєнного часу, мобілізації, територіальної оборони, повноваження органів 

державної влади та органів військового управління, порядок їх дій і взаємодії 

щодо збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності 

та недоторканості України [40]. Фактично цим законом визначено склад 

і завдання воєнної організації держави (сил безпеки і оборони) на той 

час [42, c. 134].  

Законом України «Про Збройні Сили України» встановлено призначення, 

принципи будівництва, склад та завдання ЗС, порядок керівництва ними. 

Проголошено створення ЗС України, що складалися із Сухопутних військ 

(війська наземної оборони), Військово-повітряних сил (війська оборони 

повітряного простору) та Військово-морських сил. Діяльність будь-яких 

політичних партій і рухів у ЗС була заборонена [41]. 

12 грудня 1991 р. Президент України видав Указ «Про Збройні Сили 

України», який визначав, що ЗС України формуються поетапно відповідно до 

Концепції про оборону і створення ЗС України, ґрунтуючись на законах, 

ухвалених Верховною Радою України 6 грудня 1991 р., на базі військ, що 

дислокуються на території України. Указом встановлено, що Міністр оборони 

України підпорядковується безпосередньо Президенту України – 

Головнокомандувачу ЗС України. На Міністра оборони України покладено 

обов’язки Командувача ЗС з вимогою організації на перехідний період 

безпосереднього керівництва угрупованням союзних військ, дислокованих на 

українській території, встановлення контролю за станом і передислокацією 

військ, переміщенням озброєння, військової техніки та майна [43].  

За рішенням Президента України – Головнокомандувача ЗС України 

з 3 січня 1992 р. розпочався процес приведення до добровільної присяги на 

вірність народові України особового складу військ, дислокованих на території 
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України. На кінець січня 1992 р. військову присягу прийняли близько 310 тис. 

військовослужбовців (більше 70 % від запланованої кількості) [42, c. 135].  

Продовжено формування законодавчої бази оборони, зокрема розроблено 

і прийнято такі законодавчі й підзаконні акти: закони України «Про 

альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. [44], «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20 грудня 1991 р. [45], «Про загальний військовий обов’язок і військову 

службу» від 25 березня 1992 р. [46], «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ» від 19 квітня 1992 р. [47], «Про мобілізацію та мобілізаційну 

підготовку» від 21 жовтня 1993 р. [48], Постанову Верховної Ради України 

«Про текст Військової присяги» від 6 грудня 1991 р. [49], Указ Президента 

України «Про невідкладні заходи щодо будівництва Збройних Сил України» від 

5 квітня 1992 р. [50], Постанову Верховної Ради України «Про Воєнну 

доктрину України» від 19 жовтня 1993 р.[51], інші нормативно-правові акти, що 

регулювали питання створення та діяльності сектору безпеки і оборони 

держави. Так, законодавче врегулювання питань комплектування військових 

формувань та проходження військової служби, гарантування прав 

військовослужбовців та забезпечення їх соціального захисту сприяло 

поверненню на Україну для проходження військової служби українців. 

За цей період понад 33 тис. військовослужбовців повернулися на 

Батьківщину [42, c. 137]. 

Важливе значення мало прийняття Верховною Радою України 19 жовтня 

1993 р. Воєнної доктрини України. Уперше в політико-правовому акті Україна 

задекларувала основоположні принципи й пріоритети воєнної політики та 

міжнародного співробітництва нашої держави з питань оборони і безпеки, 

окреслила мету, принципи й основні напрями функціонування та  розвитку ЗС, 

основи воєнно-економічної та військово-технічної політики [42, c. 145]. 

Паралельно відбувався процес організаційно-правого забезпечення 

розбудови інших військових формувань як складових сектору безпеки і 
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оборони, які, відповідно до Воєнної доктрини, разом зі ЗС мали забезпечувати 

оборону держави. Так, 4 листопада 1991 р. Верховна Рада України прийняла 

закони України «Про державний кордон України», яким встановлювалися 

державний кордон, його режим і забезпечення охорони [52] та 

«Про Прикордонні війська України», у якому визначалися структура, завдання 

та права прикордонних військ щодо захисту державного кордону [53]. Законом 

України «Про Національну гвардію України» (втратив чинність 11 січня 

2000 р.) створювалось нове військове формування, на яке, крім правоохоронної 

функції, покладалася ще й зовнішня – захист суверенітету та територіальної 

цілісності держави [54]. 25 березня 1992 р. прийнято Закон України «Про 

Службу безпеки України», що визначив структуру та завдання служби щодо 

захисту державної безпеки [55]. 

Прийняття цих законодавчих актів посилило всі складові системи 

оборони і безпеки держави та стало вагомим чинником формування сектору 

безпеки і оборони держави. 

Таким чином, протягом 1991–1993 рр. в Україні було закладено 

організаційно-правові засади системи оборони і безпеки та створено необхідні 

умови для адміністративно-правового забезпечення оборонної функції держави. 

Було створено відповідні органи державної влади, ЗС України, інші військові 

формування, органи військового управління, систему забезпечення, елементи 

оборонно-промислового комплексу та систему законодавства, яка регулювала 

їх діяльність. Система законодавства складалася із законодавства двох рівнів, 

власне законів, які визначали основи системи оборони та підзаконних 

нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цих законів  [56, c. 46]. 

Остаточно організаційно-правове закріплення системи безпеки і оборони 

держави відбулося з прийняттям 28 червня 1996 р. Верховною Радою 

Конституції України, яка на вищому законодавчому рівні визначила оборону, 

захист суверенітету і територіальної цілісності України найважливішою 

функцією держави, справою всього Українського народу та поклала її 

виконання на ЗС України. Завданнями інших військових формувань та 
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правоохоронних органів держави Конституція України визначила забезпечення 

державної безпеки і захист державного кордону України [1]. 

У подальшому адміністративно-правове забезпечення оборони, 

насамперед, було зосереджено на реформуванні системи оборони держави, ЗС 

України та інших військових формувань, оптимізації їх штатної чисельності, 

організаційно-штатної структури, органів військового управління, правовому 

забезпеченні цих процесів шляхом удосконалення нормативно-правових актів. 

Для цього розроблялися державні програми розвитку ЗС. У січні 1997 р. 

Президент України затвердив Державну програми будівництва та розвитку ЗС 

України на період до 2005 року [57]. На її виконання, протягом 1997–2000 рр. 

розроблено та прийнято 25 законів, які врегульовували питання організації 

оборони, правового режиму надзвичайного та воєнного стану, участі в 

миротворчих операціях [4, c. 62].  

Для діяльності ЗС України та інших військових формувань важливе 

значення мало прийняття спеціальних військових законів – військових статутів, 

які врегульовували питання прав і обов’язків військовослужбовців, 

повсякденної діяльності, організації бойової підготовки та навчання, несення 

вартової, гарнізонної та внутрішньої служби, дисциплінарної відповідальності 

та ін. Верховна Рада України 24 березня 1999 р. прийняла закони України 

«Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» [58], «Про Статут 

гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України» [59], 

«Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» [60], «Про Стройовий 

статут Збройних Сил України» [61].  

У 2006 р. затверджено нову Державну програми розвитку ЗС України на 

2006–2011 роки, яка передбачала подальше вдосконалення організаційної 

структури, системи та органів військового управління. У 2011 р. прийнято 

Державну програму реформування ЗС України на 2011–2015 роки, яка 

передбачала вдосконалення системи управління та оборонного планування, 

створення ефективної системи управління оборонними ресурсами [62]. 
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Водночас через різні об’єктивні та суб’єктивні причини, насамперед, 

через невизначеність з основним цивілізаційним вектором розвитку України 

щодо приєднання до міжнародних регіональних безпекових організацій, 

відсутність політичної волі, необхідних ресурсів, жодної Державної програми 

не було виконано. Унаслідок цього ЗС України як основний елемент системи 

національної безпеки і оборони держави було скорочено до критичного 

мінімуму, вони втратили свою боєздатність та виявилися неготовими до відсічі 

збройній агресії.  

З початком неоголошеної війни та анексії Автономної Республіки Крим 

Росією ЗС України виявилися неготовими до оборони держави, захисту її 

суверенітету і територіальної цілісності. Це призвело до продовження 

«гібридної війни» та подальшої російської агресії на сході України і поставило 

під загрозу саме існування Української держави. За таких умов українська 

влада була змушена вжити термінових та надзвичайних заходів для 

забезпечення оборони держави. Фактично заново довелося відновлювати ЗС 

України та Службу безпеки України (далі - СБУ), створювати НГУ.  

З метою відновлення боєздатності частин і підрозділів ЗС України 

було вжито невідкладних організаційно-правових заходів: оголошено 

мобілізацію [63] та укомплектовано військові частини, запроваджено систему 

перепідготовки військовослужбовців, призваних по мобілізації, розпочалося 

відновлення та постачання до ЗС України озброєння і військової техніки тощо. 

Також було внесено зміни до законодавства з питань оборони щодо участі 

ЗС України в АТО, застосування зброї в районі проведення АТО [64]. 

Водночас в умовах складної воєнно-політичної, оперативно-стратегічної 

та економічної ситуації, що склалася внаслідок збройної агресії Росії проти 

України, розпочалася робота з підготовки і проведення оборонної реформи. 

Розроблено та прийнято основні політико-правові акти стратегічного й 

концептуального характеру, які визначають напрями та завдання реформи 

сектору безпеки і оборони України, зважаючи на євроатлантичні устремління 

України: Стратегія національної безпеки України (СНБУ), затверджена Указом 
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Президента України від 6 травня 2015 р. № 287 [65], Воєнна доктрина України, 

затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555 [66], 

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом 

Президента України від 14 березня 2016 р. № 92 [67], Стратегічний оборонний 

бюлетень України (далі – СОБ), затверджений Указом Президента України 

від 6 червня 2016 р. № 240 [68]. 

Уперше СОБ, який розроблено за результатами оборонного огляду, є 

нормативно-правовим актом оборонного планування, дорожньою картою 

(планом) оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження на засадах і 

принципах Північноатлантичного альянсу (далі  - НАТО). Для досягнення мети 

оборонної реформи визначено п’ять пріоритетних стратегічних цілей: 

об’єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до 

принципів і стандартів НАТО; ефективна політика системи планування й 

управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних 

євроатлантичних підходів; оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил 

оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, 

підтримання миру та міжнародної безпеки; об’єднана система логістики і 

система медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам 

сил оборони; професіоналізація сил оборони та створення необхідного 

військового резерву [68]. 

СОБ уперше передбачає напрямами правового (юридичного) 

забезпечення оборонної реформи, внесення змін до законів України й інших 

нормативно-правових актів щодо: повноважень та порядку здійснення 

керівництва силами оборони, створення та функціонування Ставки Верховного 

Головнокомандувача; уточнення основних функцій та завдань Міністерства 

оборони України, Генерального штабу ЗС України, а також інших складових 

сил оборони на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях; організації 

та ведення територіальної оборони України, створення та підготовки 

військового резерву; удосконалення організаційних структур сил оборони та 

оптимізації кількості особового складу; системи матеріально-технічного 
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забезпечення сил оборони; створення системи медичного забезпечення військ 

(сил); посилення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і 

оборони України; функціонування системи оборонного планування; 

мобілізаційної підготовки та мобілізації в державі; посилення соціального 

захисту військовослужбовців і членів їх сімей тощо [68]. 

Таким чином, розвиток системи оборони української держави як 

невід’ємної складової самої держави нерозривно пов’язаний з розвитком та 

існуванням різних форм державності та права  українського народу. В умовах 

нинішньої російської військової агресії забезпечення оборони України, 

реалізація завдань оборонної держави можливі при врахуванні історичного 

досвіду створення системи оборони Української держави на різних етапах її 

розвитку,  попередніх помилок і прорахунків та ефективному адміністративно-

правовому забезпеченні основних напрямів оборонної реформи. 

 

1.2  Оборона держави в системі національної безпеки України: 

теоретико-правові аспекти 

 

Для подальшого дослідження питань адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави важливе значення мають сучасні наукові 

погляди щодо розуміння поняття «оборона» та місце оборони в загальній 

системі забезпечення національної безпеки. Враховуючи, що оборона виступає 

одним із ключових елементів, складовою національної безпеки,більш детально 

розглянемо поняття «національна безпека», «воєнна безпека», «оборона» та їх 

взаємний зв’язок у системі. Незважаючи на значну кількість наукових праць з 

проблем національної безпеки загалом [69, с. 3; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77, 

с. 10; 78], дослідження її окремих складових, зокрема питань воєнної 

безпеки [79; 80; 81, c. 3; 82, c. 35; 83], поняття оборони держави та національної 

безпеки, які останніми роками стали надзвичайно актуальними, усе ще 

залишаються недостатньо дослідженим вітчизняними науковцями, не отримали 

всебічного вивчення і єдиного тлумачиться ученими, часто по-різному та 
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неоднозначно інтерпретуються політиками і державними діячами, що 

негативно впливає на стан забезпечення оборони та національної безпеки, як в 

аспекті розроблення теоретико-методологічних основ, так і у визначенні 

практичних напрямів правового забезпечення оборони держави. 

У зв’язку з тим, що безпека є складним соціальним явищем, 

досліджується в різних аспектах, серед науковців існують різні підходи до 

визначення цього поняття і тому відсутнє єдине бачення змісту понять 

«безпека» та «національна безпека». Як зазначає Г. П. Ситник, поняття 

«безпека» – категорія філософська і його суть у науковому плані повною мірою 

ще не досліджена, передусім, коли йдеться про національну безпеку. На думку 

вченого, точаться постійні дискусії стосовно різних підходів щодо визначення 

та забезпечення національної безпеки [82, c. 35]. Це стосується і юридичної 

науки, у якій серед учених-юристів донині не вироблено єдиного та 

зрозумілого, схваленого більшістю науковців підходу до визначення ключових 

понять у сфері національної безпеки [76, c. 46].  

Так, В. А. Ліпкан у монографії «Теоретичні основи та елементи 

національної безпеки України» зазначає, що національна безпека як 

динамічний процес являє собою складний процес, у якому виникнення, зміна і 

знищення безпеки перебувають у діалектичній взаємозалежності. Через це 

будь-які намагання надати визначення поняття «національна безпека» 

хибуватимуть на неповноту [74, c.164]. Тому вирішення зазначеної проблеми 

завжди було і залишається одним із найважливіших завдань суспільства, 

держави, учених.  

Наукові пошуки вирішення цієї проблеми призвели до того, що безпеку 

як особливе суспільне явище розглядають різні галузі науки. У сучасній 

науковій літературі безпека трактується по-різному: у психологічній – як 

відчуття, сприйняття і переживання потреби в захисті життєвих інтересів 

людей; філософсько-соціологічній – як умови життєдіяльності соціуму та стан 

тенденції розвитку його структур, інститутів і настанов, при яких 

забезпечується збереження їх якісної визначеності, раціональне співвідношення 
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свободи й необхідності, юридичній – як система визначених законами правових 

гарантій захищеності особи й суспільства, забезпечення їх нормальної 

життєдіяльності, прав і свобод [69, c. 7]. 

Без сумніву, сьогодні безпека виступає найважливішою 

фундаментальною потребою, метою як окремої людини, так і організованих 

соціальних груп людей, держави, людства загалом. На думку більшості 

дослідників, безпека – це складне суспільне явище, яке охоплює всі сфери 

життя і діяльності людини, суспільства і держави та виявляється в суспільному 

житті в різних якостях: як потреба, інтерес, відчуття, мета й результат 

спеціальної діяльності, цінність, соціальна функція, суспільні відносини, 

процес, система, галузь науки, вид мистецтва [69, c. 18; 76, c. 64]. Саме безпека 

є необхідною умовою сталого розвитку особи, суспільства та держави. Тому 

забезпечення безпеки має бути не тільки необхідним і першочерговим 

завданням держави, суспільства й кожної людини. Але, без сумніву, безпека як 

суспільне явище, юридична правова категорія,яка пронизує всі сфери 

суспільного життя і суспільних відносин, визначається нормами права і не 

може існувати в демократичній правовій державі без нормативного закріплення 

в законодавстві.  

Основою, відправним пунктом забезпечення безпеки виступають права і 

свободи, інтереси особи, суспільства, держави, які в демократичному 

суспільстві встановлюються і регулюються законом. Головними з них є 

прагнення самозбереження, виживання як окремого індивідуума, так і будь-якої 

соціальної групи, суспільства, держави [69, c. 8]. Загалом, безпека людини 

розуміється як такий ступінь захищеності особи, що забезпечує її сталий 

розвиток та ґрунтується на діяльності суспільства, гарантується державою, її 

органами й посадовими особами щодо виявлення, попередження, припинення і 

ліквідації загроз правам та інтересам людини [84, c. 34]. У вузькому розумінні 

безпека людини становить стабільний стан надійної захищеності життєво 

важливих (життя і здоров’я людини), суспільних та приватних інтересів 

людини, її прав, свобод, ідеалів, цінностей від протиправних зазіхань, будь-
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яких шкідливих впливів (фізичного, духовного, майнового, інформаційного, 

соціального, економічного, політичного, екологічного, військового тощо) за 

умов збереження і розвитку людського потенціалу та підтримання ефективного 

стимулювання діяльності особи [69, c. 9]. 

Як наголошує П. В. Діхтієвський, особиста безпека людини – це суть, 

ядро суспільної безпеки. Без забезпечення особистої безпеки конкретної 

людини не може йтися про забезпечення безпеки суспільства [85, c. 34], 

безпеки держави.  

У науковій літературі, зокрема юридичній, наведено багато визначень 

понять «безпека» та «національна безпека», що обумовлено, як зазначалося 

вище, вивченням цього суспільного явищами різними галузями науки та різним 

підходами до його дослідження. Існують різні теоретичні підходи до 

визначення поняття «безпека». Так, С. З. Павленко виділяє п’ять груп 

визначення безпеки: до першої групи належать визначення, що характеризують 

безпеку як стан захищеності інтересів особистості, суспільства і держави; до 

другої – ті, що визначають безпеку через відсутність небезпеки; до третьої – ті, 

у яких безпека є властивістю системи; до четвертої – ті, що характеризують 

безпеку як специфічну діяльність державних органів; до п’ятої належать 

дефініції, що позначають безпеку як певний стан [86, c. 11, 94–99].  

На думку В. А. Ліпкана, який у своїй монографії «Адміністративно-

правове регулювання національної безпеки» здійснив ґрунтовний аналіз 

сучасних підходів до визначення поняття «безпека», можна стверджувати про 

існування чотирьох головних підходів: статичного (стан захищеності від), 

апофатичного (відсутність загроз і небезпек), діяльнісного (система заходів, 

спрямованих на створення певних умов), пасивного (дотримання певних 

параметрів, норм) [74, c. 18]. При такому розмаїтті підходів сучасні уявлення 

про феномен безпеки є досить різними, що, безумовно, відображено в керівних 

нормативно-правових актах з питань забезпечення національної безпеки та 

оборони держави. 

Ми поділяємо думки науковців стосовно того, що діяльнісний підхід 
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більш ніж інші підходи виражає зміст безпеки з погляду права. Адже 

забезпечення безпеки можливе тільки в процесі взаємодії суб’єктів 

правовідносин, які врегульовані правовими нормами. Забезпечення безпеки не 

тільки неможливе без права, а сама безпека як суспільне явище є сутнісною 

рисою права. Вона виступає фундаментальним принципом побудови правової 

системи, галузей права та їх інститутів з погляду забезпечення безпечного 

функціонування і розвитку суспільних відносин [87, c. 15]. 

Діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки, передусім 

держави, здійснюється тільки за допомогою права, у межах, визначених 

нормами права [88, c. 6]. 

У цьому аспекті, на думку В. Г. Новицького, безпека як правовий 

феномен – це сукупність формально визначених, об’єктивно зумовлених, 

легітимних суспільних відносин, які спрямовані на захист життєво важливих 

цінностей соціальних суб’єктів, встановлюють допустимі межі характеристик 

вказаних цінностей і оцінюють соціальну поведінку на відповідність 

зазначеним характеристикам [76, с. 68; 89, c. 20]. 

Зважаючи на те, що поняття «безпека» є ширшим за поняття 

«національна безпека», воно є родовим для поняття «національна безпека», 

підходи до їх дослідження будуть ідентичними і мають ті самі проблеми. Учені 

по-різному визначають це поняття, відповідно до різних підходів та галузей 

науки. Водночас, незважаючи на різні аспекти досліджень, поняття 

«національна безпека» є найважливішою складовою загальної системи безпеки, 

що безпосередньо пов’язана з економічним, соціально-політичним і духовним 

розвитком країни, її місцем та роллю в глобальних міждержавних відносинах. 

Національна безпека розглядається в процесі аналізу двох взаємопов’язаних 

аспектів: зовнішнього – визначення основних тенденцій розвитку сучасних 

геополітичних процесів планетарного масштабу; внутрішнього – виявлення 

особливостей сучасного етапу історичного розвитку країни та її місця в цих 

геополітичних процесах [69, c. 18].  

Коли поняття «національна безпека» з’явилося в політичному лексиконі, 
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традиційно системи національної безпеки будувалися в державах на такій 

базисній категорії, як ворог – зовнішній або внутрішній. На той час національна 

безпека розглядалася, головним чином, у воєнно-політичному аспекті, 

насамперед, щодо оборони від потенційного ворога. Вважалося, що стану 

безпеки можна досягти тільки внаслідок безумовної і повної перемоги над 

ворогом [70, с. 12]. Поняття «національна безпека» використовувалося 

передусім як синонім обороноздатності держави і під національною безпекою, 

головним чином, розуміли саме воєнну та політичну безпеку  [82, с. 41]. Таким 

чином, на той час головною складовою національної безпеки розглядалася 

військова безпека як здатність забезпечити оборону від потенційного ворога та 

силовими військовими методами досягти  перемоги над ворогом [70, c. 13]. 

З розвитком міжнародних відносин, виникненням нових загроз, поняття 

«національна безпека» і проблему її забезпечення стали розглядати в різних 

аспектах, зважаючи на інші складові національної безпеки, крім військової та 

політичної. Виділяються та досліджуються інші види національної безпеки: 

екологічна, економічна, державна, інформаційна та ін. Хоча й сьогодні в 

дослідників відсутні єдині погляди щодо розуміння поняття «національна 

безпека» та її складових, залежно від сучасних головних теоретичних підходів 

до визначення понять, які ми розглянули. 

На думку одних учених, національна безпека – це стан захищеності 

життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і 

внутрішніх загроз [90, c. 210]; стан захищеності життєво важливих інтересів 

громадян, суспільства і держави, а також національних цінностей і способу 

життя від внутрішніх і зовнішніх загроз різних за своєю природою (політичних, 

воєнних, економічних, екологічних та ін.) [91, c. 52]. 

Інші вчені, схильні вважати, що національна безпека – це категорія, яка 

характеризує ступінь (міру, рівень) захищеності життєво важливих інтересів, 

прав та свобод особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз 

або ступінь відсутності загроз правам і свободам людини, базовим інтересам і 

цінностям суспільства та держави [92, c. 18–24]. 
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Як вважає З. Д. Чуйко, національна безпека України – це динамічний 

політико-правовий режим, метою якого є стан убезпеченості національних 

інтересів від різних видів загроз, що досягається завдяки цілеспрямованій 

діяльності органів державної влади та інститутів громадянського суспільства з 

метою гарантування прав людини й основоположних свобод, їх прогресивного 

розвитку та стабільності конституційного ладу [93, c. 5]. 

Розглядаючи національну безпеку з погляду права, на нашу думку, можна 

погодитися з Г. В. Новицьким, який вважає, що національна безпека України як 

юридичне поняття – це сукупність об’єктивно зумовлених, формально 

визначених легітимних суспільних відносин, які спрямовані на захист життєво 

важливих цінностей українського народу, встановлюють допустимі межі 

характеристик вказаних цінностей та оцінюють соціальну поведінку на 

відповідність зазначеним характеристикам [76, c. 71].  

На думку В. А. Ліпкана, крізь призму адміністративного права, яке в 

найбільш загальному вигляді являє собою сукупність правових норм, що 

врегульовують суспільні відносини у сфері публічного управління і виступає 

спеціальним юридичним засобом забезпечення ефективного функціонування 

системи національної безпеки України, національна безпека може розглядатися 

як врегульована ним діяльність суб’єктів національної безпеки зі створення 

сприятливих умов для збереження та зміцнення української цивілізації (уклад 

життя, національні традиції, культура), а також народу України як творчо-

конструктивного суб’єкта буття; реалізації національних інтересів, що включає 

в себе не лише захист, а й активне їх просування; відновлення, вивчення та 

розвиток національного надбання, національного ідеалу, національної мети та 

цінностей, української мови, духовних святинь та могутнього інтелектуального 

потенціалу, природних багатств і ресурсів [75, c. 76]. Так, у п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. визначено, 

що національна безпека України – це захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних і потенційних загроз. Водночас 
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п. 10 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону національними інтересами України визначає 

життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких 

забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний 

розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [94]. 

Таким чином, на думку законодавця, забезпечення національної безпеки 

пов’язане із захистом життєво важливих інтересів людини, суспільства і 

держави. Для реалізації завдання забезпечення безпеки всіх суб’єктів держава 

створює систему національної безпеки, яка повинна захищати права та свободи 

людини й громадянина, права і законні інтереси різних соціальних груп і 

суспільства, національні інтереси держави і народу від внутрішніх та зовнішніх 

загроз.  

У загальному вигляді система національної безпеки відображає стан 

захищеності національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, який 

забезпечує стійкий прогресивний розвиток людини, суспільства і держави. Як 

вважає В. О. Косевцов, система забезпечення національної безпеки – це 

комплекс організаційних структур, засобів, скоординованих дій і заходів, що 

здійснюються з метою розроблення і реалізації СНБУ та цілеспрямованих 

рішень щодо захисту життєво важливих інтересів людини, суспільства і 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [71, c. 39]. 

На думку В. Ю. Богдановича, система забезпечення національної безпеки 

може розглядатись як сукупність правових норм, що регулюють діяльність із 

забезпечення та захисту національної безпеки держави, створені на цій основі 

державні інститути, суспільні й інші організації, а також комплекс заходів щодо 

реалізації політики національної безпеки [80, c. 200]. 

Таким чином, під забезпеченням національної безпеки потрібно розуміти 

цілеспрямовану системну діяльність державних інститутів та суб’єктів 

громадянського суспільства щодо захисту життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Система забезпечення національної безпеки держави створюється і 

розвивається відповідно до основних законодавчих та нормативно-правових 
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актів держави, зокрема, Конституції та інших основних законодавчих і 

правових приписів [83, c.17]. Насамперед, це норми Конституції України, які 

визначають повноваження органів державної влади у сфері національної 

безпеки і оборони, законодавчі акти, що визначають суб’єкти забезпечення та їх 

повноваження в різних сферах забезпечення національної безпеки. Так, Закон 

України «Про оборону України» встановлює засади оборони України, 

повноваження всіх суб’єктів забезпечення оборони, основні функції та завдання 

органів державної влади, органів військового управління, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов’язки підприємств, 

установ, організацій, посадових осіб, права та обов’язки громадян у сфері 

оборони [40]. 

Система забезпечення національної безпеки визначена і закріплена 

правовими нормами в нормативно-правових актах, які регламентують і 

спрямовують дію усієї системи, що надає їй необхідного внутрішнього 

обґрунтування та стабільності, організованості й системності. Таким чином, 

національна безпеки, система забезпечення національної безпеки існують у 

межах системи права, визначаються і регулюються нормами права. Основу 

системи забезпечення національної безпеки та її основної складової військової 

(оборонної) безпеки становлять органи, сили (суб’єкти) і засоби забезпечення 

національної безпеки, які здійснюють заходи політичного, правового, 

економічного, організаційного, воєнного та іншого характеру, що спрямовані 

на забезпечення національної безпеки. Повноваження органів і сил 

забезпечення національної безпеки, їх склад, принципи і порядок дій 

визначаються відповідними законодавчими актами [83, c. 18]. 

Розгляд системи забезпечення національної безпеки держави як стану 

суспільних відносин, урегульованих нормами права, і в теоретичному, і в 

практичному плані зумовлює необхідність виділення в усій системі цих 

відносин відповідних підсистем, що виступають як сфери або види 

національної безпеки країни. Раніше Закон України «Про основи національної 

безпеки України» (втратив чинність) виділяв такі найбільш важливі сфери 
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життєдіяльності як складові види національної безпеки: 1) зовнішньополітична 

сфера; 2) сфера державної безпеки; 3) воєнна сфера та сфера безпеки 

державного кордону України; 4) внутрішньополітична сфера; 5) економічна 

сфера; 6) соціальна та гуманітарна сфера; 7) науково-технологічна сфера; 

8) сфера цивільного захисту; 9) екологічна сфера; 10) інформаційна сфера [95]. 

Водночас не всі науковці погоджуються з такою класифікацією видів 

(складових) національної безпеки за сферами життєдіяльності, визначеною 

законодавцем. Відзначаючи надзвичайну складність як у теоретичному, так і у 

практичному плані, питання виділення найбільш важливих складових (видів) 

національної безпеки за сферами життєдіяльності, потрібно погодитися з 

науковцями, які вважають, що є види національної безпеки, які безпосередньо 

не вирішують питання про існування держави взагалі, а лише визначають, чи 

має держава можливості для свого розвитку. За цими інтересами стоять більш 

важливі, життєві інтереси, втрата яких призводить до зміни державного устрою, 

переродження держави або її потрапляння в політичну, економічну чи іншу 

залежність від інших держав, втрати державного суверенітету [96, c. 13]. 

До таких найбільш важливих сфер (видів) національної безпеки, які 

визначають саме існування української держави й українського народу в 

умовах сьогодення, в умовах війни та російської військової агресії, на нашу 

думку, належить сфера (оборонної) військової безпеки.  

На власному досвіді ми переконалися, що у випадку нездатності держави 

забезпечити свою оборону, захист суверенітету і територіальної цілісності за 

допомогою збройної, військової сили, держава в умовах війни, у тому числі й 

«гібридної», масових сепаратистських і терористичних проявів не тільки може 

втратити свої території, а й узагалі припинити своє існування, загинути.  

Про складність визначення видів (сфер) національної безпеки на 

законодавчому рівні свідчить той факт, що новий Закон України «Про 

національну безпеку України» не розв’язав цього питання, визначивши такі 

види національної безпеки, як воєнна безпека, громадська безпека і порядок, 

державна безпека [94].  
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У цій науковій дискусії щодо сфер національної безпеки ми поділяємо 

думку вчених, які серед видів національної безпеки виокремлюють оборонну 

безпеку [82, c. 153], або військову (оборонну) безпеку [97, c. 16; 98, c. 55]. 

Як вважає Г. П. Ситник,аналіз сукупності національних інтересів, загроз щодо 

їх реалізації, процесів, які відбуваються в різних сферах життєдіяльності 

суспільства та держави, результатів наукових досліджень дає змогу 

стверджувати, що в Україні доцільно розрізняти економічну, політичну, 

соціальну, гуманітарну (духовну), оборонну, інформаційну безпеку та безпеку 

біосфери. На його думку, поняття «оборонна сфера» є більш загальним, ніж 

поняття «воєнна сфера», хоча останнє вживається значно частіше. 

Це обумовлено тим, що забезпечення обороноздатності держави передбачає 

розгляд значно більшої сукупності чинників, які впливають на її здатність 

забезпечити свій суверенітет і територіальну цілісність із застосуванням засобів 

збройної боротьби [73, c. 125]. 

На думку В. Л. Зьолки, у структурі національної безпеки доцільно окремо 

виділити прикордонну та військову (оборонну) сфери [99, c. 604]. У зв’язку з 

цим, як ми зазначали у своїх наукових працях, на основі виділення видів 

національної безпеки через певну сферу суспільних відносин, є  позитивним 

визначення на законодавчому рівні, у новому законі про національну безпеку, 

такого виду національної безпеки як військова (оборонна) безпека [88, c. 9].  

У нинішніх історичних умовах,коли Україна зазнала російської збройної 

агресії, до найбільш важливих сфер (видів) національної безпеки, які 

визначають саме існування української держави й українського народу, на 

нашу думку, належить саме сфера (оборонної) військової безпеки. На 

підтвердження нашої позиції щодо місця оборони, оборонної безпеки в системі 

забезпечення національної безпеки наведемо думку О. В. Феденко, який у 

своєму дослідженні стверджує, що сучасний мінливий світ зберіг значення 

військової сили як ключового фактора в реалізації політичних інтересів та 

породив повномасштабний спектр загроз безпеці, протистояти яким Україна 

зможе лише за наявності адекватної характеру ситуації воєнної організації 
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країни (сектору безпеки і оборони). Без досягнення в майбутньому позитивних 

результатів у реформуванні військової організації (сектору безпеки і оборони), 

проведенні оборонної реформи не може йтися про її національну 

безпеку [100, c. 15]. 

Як зазначають автори одного з останніх досліджень з питань воєнної 

безпеки в монографії «Правові основи воєнної безпеки України», слід 

визначати як пріоритетні та такі, що потребують підвищеної уваги, усі питання 

національної безпеки, які стосуються безпосередньо воєнної безпеки. У системі 

національної безпеки воєнній безпеці України необхідно приділяти підвищену 

увагу, зважаючи на першочерговість та актуальність цих питань у складних 

зовнішньополітичних умовах існування української державності,пов’язаних, 

передусім з агресією Росії та загрозою розв’язання повномасштабної війни. На 

їх думку, необхідно звернути особливу увагу на необхідність відповідного 

правового забезпечення розвитку інститутів, які вирішують безпекові та 

оборонні питання, на удосконалення законодавства щодо функціонування і 

розвитку сектору безпеки та оборони на підставі загальних для ЄС і НАТО 

принципів [83, c. 25–26].  

Підтвердженням цієї думки дослідників є положення основних 

концептуальних, політико-правових актів з питань національної безпеки і 

оборони, які визначають основні напрями реформування сектору безпеки і 

оборони. Так, у СОБ України зазначається, що в умовах збройної агресії цілями 

оборонної реформи, зокрема, є збільшення спроможностей сил оборони до 

рівня, що надасть можливість забезпечити виконання завдань оборони держави 

і відновлення її територіальної цілісності. Під оборонною реформою слід 

розуміти докорінні перетворення складових сил оборони, спрямовані на 

забезпечення їх готовності до відбиття збройної агресії проти України та 

набуття необхідних спроможностей відповідно до принципів і стандартів, 

прийнятих у державах – членах НАТО [68]. 

Необхідність проведення оборонної реформи викликана, насамперед, 

новими загрозами національній безпеці нашої держави у сфері оборони. 
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Як зазначено в СНБУ (далі – Стратегія), головна загроза українській 

державності, незалежності та суверенітету, яка виходить від Росії, полягає у 

відкритій збройній агресії, окупації Криму та окремих районів Донецької і 

Луганської областей. Водночас Україна захищатиме фундаментальні цінності, 

визначені Конституцією та законами України – незалежність, територіальну 

цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і свободи, 

верховенство права, забезпечення добробуту, мир і безпеку [83, c. 21; 65]. 

Для забезпечення національної безпеки і оборони важливе значення має 

визначення та розмежування понять«воєнна безпека» і «оборона». У науковій 

літературі воєнна безпека розглядається як стан захищеності прав і свобод 

громадян, базових інтересів та цінностей суспільства і суверенної держави від 

зазіхань із застосуванням воєнної сили [79, c. 45]. Воєнна безпека характеризує 

здатність країни та її ЗС протидіяти або перешкоджати завданню збитків її 

національній безпеці засобами збройного насилля або силового тиску, а також 

єдність двох її сторін: внутрішньої і зовнішньої. Зовнішня сторона характеризує 

можливість і здатність запобігання або нейтралізації впливу військової сили із-

за кордону, внутрішня – унеможливлення, запобігання або локалізацію 

внутрішніх деструктивних проявів воєнного характеру [81, c. 180]. 

Воєнна безпека також розглядається як: стан внутрішніх і міжнародних 

умов існування держав, які нейтралізують або виключають можливість 

завдання особистості, суспільству, державі, світовій спільноті шкоди засобами 

збройного насильства; відсутність воєнних загроз або здатність об’єктів 

безпеки гарантовано їм протистояти [83, c. 28]. 

У новій редакції Воєнної доктрини України, затвердженій Указом 

Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015, незважаючи на часте 

вживання в тексті терміна «воєнна безпека», відсутнє визначення поняття 

воєнної безпеки, що, на нашу думку, є суттєвим недоліком цього 

концептуального політико-правового акта. Однак аналіз сучасної Воєнної 

доктрині України свідчить про те, що воєнна безпека розглядається як 

діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки держави, пов’язана із 
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запобіганням воєнним конфліктам, організацією та здійсненням військового 

будівництва і підготовкою ЗС України Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації (далі – ДССЗЗІ) України, Державної спеціальної служби 

транспорту (далі – ДССТ), інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення до 

збройного захисту національних інтересів [83, c. 28]. 

У новому Законі України «Про національну безпеку України» воєнна 

безпека визначається як захищеність державного суверенітету, територіальної 

цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих 

національних інтересів від воєнних загроз. Під воєнними загрозами слід 

розуміти явища, тенденції і чинники воєнного характеру, що унеможливлюють 

чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію 

національних інтересів та збереження національних цінностей України [94]. 

Оскільки у сфері забезпечення національної безпеки переплітаються 

практично усі функції життєдіяльності держави, то з погляду системного 

підходу система забезпечення воєнної (оборонної) безпеки держави є 

підсистемою більш загальної складної системи забезпечення національної 

безпеки держави, найважливішою її складовою частиною, головним 

інструментом реалізації державної політики забезпечення національних 

інтересів України в оборонній сфері [80, c. 206]. 

Відповідно до Воєнної доктрини України та Закону України 

«Про національну безпеку України», воєнна безпека досягається, насамперед, 

підготовкою оборони України, що за змістом, спрямованістю і масштабом 

здійснюється згідно із Законом України «Про оборону України» [40]. Тому 

важливо розглянути поняття «оборона», його зв’язок та співвідношення з 

воєнною безпекою.  

Як показали результати аналізу концептуальних політико-правових та 

правових актів, наукових праць у військовій науці, політології, правознавстві, 

поряд з поняттям «воєнна безпека» часто вживають такі поняття, як «оборона» 

та «обороноздатність». 
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Одні вчені розглядають забезпечення воєнної (оборонної) безпеки і 

оборони через обороноздатність, яку розуміють як сукупність відповідних 

потенціалів, що становлять військову могутність держави, «працюють» на 

військову сферу суспільного життя і від яких залежать оборонні можливості 

держави. На їх думку, обороноздатність держави – це сукупність тих 

матеріальних і духовних сил та засобів суспільства, що можуть бути 

використані державою для успішного стримування, а за необхідності – відбиття 

агресії [101, c. 34–35, 41]. При цьому військова могутність також розглядається 

як сукупність тих матеріальних і духовних сил та засобів суспільства, які 

можуть бути використані державою для досягнення мети війни або вирішення 

інших військово-політичних завдань. Військова могутність держави є одним із 

ключових елементів обороноздатності, але здатність країни до оборони 

визначається не тільки військовою могутністю, а і якістю її зовнішньої 

політики, наявністю ворогів і союзників, співвідношенням сил військово-

політичних угруповань, що протистоять одне одному [102, c. 76–77]. Причому 

інколи поняття «обороноздатність» та «оборона» розглядаються як синоніми.  

Проте вважається, що воєнний потенціал держави – це сукупність 

можливостей держави для забезпечення її воєнної безпеки, який є складовою 

сукупного потенціалу держави. Водночас оборонний потенціал держави – це 

сукупність можливостей держави для забезпечення її оборонної безпеки, 

складова її воєнного потенціалу [103, c. 137].  

У цьому аспекті оборону можна розглядати як підтримання оборонного 

потенціалу держави на рівні, достатньому для забезпечення безпеки країни в 

разі загрози суверенітету і територіальній цілісності, виникнення кризових 

ситуацій у безпосередній близькості від кордонів держави та забезпечення 

ефективної оборони. 

Традиційно, відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України», 

під обороною розуміють систему політичних, економічних, соціальних, 

воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, 

організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту 
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та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту [40]. 

Структурно-логічний аналіз поняття (категорії) «оборона держави» 

показує, що воно охоплює усі сфери життєдіяльності суспільства і держави, а 

сукупність заходів, здійснення яких становить його зміст, визначається 

завданнями з підготовки держави до збройного захисту та її захисту в разі 

збройної агресії [88, c. 4–14]. Підготовка держави до оборони (відсічі збройній 

агресії) являє собою проведення комплексу загальнодержавних і спеціальних 

оборонних заходів з метою підтримання необхідного стану обороноздатності та 

організації й усебічного забезпечення оборони України [77, c. 276]. 

Учені розглядають оборону держави як складну за призначенням та за 

функціональним складом систему. Система забезпечення обороноздатності 

держави є її складовою або підсистемою, головним інструментом реалізації 

державної політики забезпечення національних інтересів в оборонній 

сфері [104, c. 60]. 

Згідно з чинним законодавством, оборона України нерозривно пов’язана з 

обороноздатністю держави – здатністю до захисту в разі збройної агресії або 

збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та 

є сукупністю воєнного, економічного, соціального й морально-політичного 

потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації [40]. 

Необхідно зважати на те, що обороноздатність відображає рівень 

підготовленості економіки, населення, ЗС країни до відбиття зовнішньої агресії, 

захисту територіальної цілісності і незалежності держави. У загальному плані 

обороноздатність держави залежить від характеру та масштабів реальних і 

потенційних воєнних загроз; включення держави в міжнародне співробітництво 

з метою колективної безпеки і спільної оборони; військового потенціалу; 

матеріальних і духовних можливостей країни, її економічного, науково-

технічного розвитку; наявності людських ресурсів; соціальної та 

міжнаціональної єдності суспільства; морально-психологічної готовності 

населення до захисту Вітчизни; здатності політичного і військового 

керівництва ефективно використовувати наявні можливості та ін. Усе це дає 
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змогу вважати, що оборона, обороноздатність орієнтовані на відбиття 

конкретних, реальних і адресних воєнних загроз. Тому обороноздатність 

виступає частиною воєнної безпеки [83, c. 29]. 

Серед учених існують різні підходи не тільки щодо визначення, а й щодо 

розмежування понять «воєнна безпека» та «оборона». На думку одних, 

призначення оборони – відвернення і відбиття зовнішньої воєнної агресії 

збройним шляхом. Воєнна безпека, порівняно з обороною, явище більш 

складне, багатоаспектне й комплексне. Вона досягається не лише внаслідок 

оборони держави, а й через виконання різних заходів у політичній, економічній 

та інших сферах суспільного життя. Тому оборона є лише важливою складовою 

воєнної безпеки країни [105, c. 19–28, 79, c. 47]. 

Інші вчені, наприклад О. І. Погібко, навпаки, розглядають як єдине ціле 

сферу національної безпеки й оборони України, і як складову останньої – 

воєнну безпеку [106]. 

Про нерозривну єдність національної безпеки, воєнної безпеки і оборони 

зазначає В. В. Сокуренко, розглядаючи їх через спільні об’єкти захисту: людина 

і громадянин – їх конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, 

морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, 

інформаційне і навколишнє природне середовище та природні ресурси; 

держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність. На думку вченого, національна безпека і оборона мають не 

лише спільні об’єкти захисту, а й дійсно є невід’ємними поняттями. Водночас, 

коли йдеться про оборону, то це стосується здебільшого такого виду 

національної безпеки, як воєнна безпека [3, c. 34–36]. Можна стверджувати, що, 

з одного боку, оборона і національна безпека є двома незалежними функціями 

держави, а з іншого – ці поняття не лише взаємопов’язані за суб’єктами та 

об’єктами захисту, а й оборона є одним з основних засобів забезпечення 

національної безпеки держави [3, c. 38].  

Ми поділяємо думку вченого, що оборона держави є головною складовою 

та головним засобом забезпечення національної безпеки держави. 
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Ці положення закріплено в Законі України «Про національну безпеку України», 

який фактично, незважаючи на свою назву, визначає оборону як окрему, 

основну складову національної безпеки, а також основні сили і засоби 

забезпечення національної оборони, які поділяються на сили безпеки та сили 

оборони [94]. 

Підтвердженням цього є також положення основних концептуальних 

політико-правових актів з питань національної безпеки і оборони. Як зазначено 

в СНБУ, підвищення обороноздатності держави, а саме: забезпечення 

готовності держави, її економіки і суспільства до оборони та відбиття 

зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах (зокрема, у формі «гібридної 

війни»), є ключовим пріоритетом політики національної безпеки [65]. 

Як у теорії військової науки, так і в теорії правової науки існують різні 

підходи і відсутнє єдине бачення щодо визначення поняття «оборона». 

Так, більшість учених підтримують традиційне законодавчо визначене поняття, 

що оборона України – це комплекс політичних, економічних, екологічних, 

воєнних, соціальних і правових заходів стосовно забезпечення незалежності, 

територіальної цілісності, захисту інтересів держави і мирного життя народу 

України [107, с. 345; 108, с. 468]. 

В. В. Сокуренко зауважує, що загальне поняття терміна «оборона» як вид 

діяльності держави полягає у збройному захисті цілісності й недоторканності її 

території від зовнішніх і внутрішніх військових загроз, а також підготовці до 

здійснення такого захисту. Оборона відіграє важливу роль у забезпеченні 

суверенітету держави та охоплює широкий спектр організаційних, 

економічних, соціальних, правових, науково-технічних й інших 

заходів [3, с. 40; 109].  

В. Б. Авер’янов визначає сферу оборони України як комплекс 

різноманітних суспільних відносин, що виникають у процесі діяльності 

держави із забезпечення її здатності в разі збройної агресії або збройного 

конфлікту, практичного здійснення військового захисту держави, включаючи 

використання ЗС України, у випадках агресії проти неї, а також при виконанні 
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завдань, що передбачені міжнародними зобов’язаннями держави [110, с. 366].  

На нашу думку, з погляду права, як юридичне поняття оборона України – 

це система різноманітних суспільних відносин, що пронизують усі сфери життя 

суспільства, 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 такої 

функції державою можливе тільки в межах і в порядку, визначеному 

законодавством [111, с. 28]. 

Таким чином, як  уже зазначалося  у  наших наукових працях, оборона 

держави – це багатогранне комплексне державно-правове явище, яке перебуває 

в системі складних суспільних відносин, зв’язків та залежностей із 

сукупністю інших суспільних явищ, інститутів і процесів, є головною 

складовою  забезпечення національної безпеки [88, с. 12].  

У нинішній складній воєнно-політичній,  в умовах російської військової 

агресії проти України оборона держави стає домінуючою серед видів 

національної безпеки, потребує підвищеної уваги з боку держави і суспільства, 

наукової спільноти. За таких умов виділення оборони держави в самостійний 

об’єкт правового дослідження є цілком виправданим кроком з огляду на 

важливу теоретичну  й практичну значимість на нинішньому етапі розвитку 

української держави. 

 

1.3  Оборона України як об’єкт адміністративного права 

 

Забезпечення реалізації державою конституційної функції щодо оборони 

України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, 

здійснення публічного управління в такій надзвичайно чутливій сфері, як 

оборона, є однією з актуальних та складних проблем сьогодення, передусім в 

умовах фактичного ведення війни.  

У юридичній науковій літературі проблемам адміністративно-правового 
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забезпечення оборони, з’ясуванню правової природи оборони держави не 

приділяється належної уваги. Залишається недостатньо дослідженою в 

науковому плані низка ключових питань як теоретичного, так і практичного 

характеру, насамперед, щодо теоретичного розроблення проблем оборони 

держави, сутності та змісту, об’єкта й предмета, структури, цілей, завдань, 

функцій, понятійного апарату, місця в системі юридичної науки.  

Серед цих проблем важливе місце посідає дискусійне питання щодо 

галузевої приналежності норм, що регулюють суспільні відносини у сфері 

оборони, як основа системного підходу до адміністративного-правового 

забезпечення як оборони держави загалом, так і успішного проведення 

оборонної реформи зокрема. 

Реалізація конституційної функції оборони держави здійснюється в 

процесі публічного управління. У сучасній юридичній науці під публічним 

управлінням розуміють зовнішньо орієнтовану діяльність широкого кола 

суб’єктів (насамперед публічної адміністрації), пов’язану з реалізацією 

політичних рішень і впровадженням у життя Конституції та законів України, 

що має на меті задоволення публічного інтересу [112, c. 56]. Основним 

суб’єктом реалізації публічного управління є публічна адміністрація, котра як 

узагальнююче поняття охоплює усю сукупність суб’єктів, головним завданням 

яких є забезпечення виконання Конституції та законів України [112, c. 54]. 

До таких завдань публічної адміністрації належить і визначена Конституцією 

України (ст. 17) функція (завдання) щодо забезпечення оборони держави, 

захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності [1]. 

Діяльність суб’єктів публічного управління, насамперед публічної 

адміністрації, щодо задоволення публічного інтересу регулюється нормами 

публічного права. Серед основних елементів такого складного правового 

утворення, яким є публічне право, у сучасній юридичній літературі, виділяють: 

конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, кримінально-

виконавче право, конституційно-процесуальне право, судово-процесуальне 

право (кримінально-процесуальне право, цивільно-процесуальне право, 
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господарсько-процесуальне право, адміністративно-процесуальне право), право 

ЄС, міжнародне публічне право [112, c. 57]. 

У подальшому, при розгляді зазначених наукових проблем щодо 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави будемо 

ґрунтуватися на відомих теоретичних поглядах і тезах, що адміністративне 

право як галузь публічного права є конкретизованим конституційним 

правом [113; 114, c.325], чим пояснюється надзвичайно тісний взаємозв’язок 

названих правових утворень, галузей права, визначається місце 

адміністративного права та адміністративно-правової науки в системі 

юридичної науки і системі права України, основою яких є конституційне право. 

Саме конституційне право здійснює безпосередній вплив не лише на 

формування і розвиток системи адміністративного права як правового 

утворення, а й на всю систему організації державної влади, виконання 

державою функцій публічного управління в усіх сферах суспільної діяльності, у 

тому числі і у сфері забезпечення оборони держави. Саме конституційне право: 

визначає структуру та повноваження публічної адміністрації; формулює засади 

взаємовідносин публічної адміністрації з приватними особами; визначає межу 

функціонування публічної адміністрації щодо приватних осіб, яка не може бути 

перетнута; містить принципи, які є центральним елементом у системі 

принципів діяльності публічної адміністрації; закріплює загальні засади 

функціонування держави, які рівною мірою можуть бути застосовані і щодо 

окремого випадку чи ситуації, яка виникає у сфері функціонування публічної 

адміністрації [112, c. 4]. 

У сучасній правовій науці домінує думка, що конституційне та 

адміністративне право є самостійними галузями публічного права, яке регулює 

діяльність суб’єктів публічного управління, спрямовану на задоволення 

публічного інтересу в різних сферах суспільного життя, включно із сферою 

забезпечення оборони держави. Під публічним інтересом як характерною 

ознакою публічного права слід розуміти потреби усього суспільства або його 

певної частини, які визнаються та забезпечуються на публічному рівні і можуть 
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втілюватися в користуванні/володінні конкретним соціальним благом або їх 

сукупністю [115, c. 19]. До такого публічного інтересу належить оборона 

держави, яка полягає в захисті прав та законних інтересів людини, суспільства, 

держави від найбільшої загрози, загрози застосування збройної військової сили, 

що ставить питання про саме їх фізичне існування.  

У сучасній юридичній науці, адміністративне право розглядається як 

один з найголовніших його елементів [116, c. 7], що є найбільш важливим як за 

кількістю суспільних відносин, так і за кількістю правових норм, елементом 

публічного права. Його норми регулюють величезну кількість різноманітних 

суспільних відносин, які виникають, змінюються та припиняються у сфері 

публічного управління [117, c. 57]. Це пов’язано з важливою роллю 

адміністративного права в сучасних демократичних країнах світу, що виступає 

регулятором суспільних відносин у сфері забезпечення публічною 

адміністрацією прав людини.  

Як зазначав В. Б. Авер’янов, адміністративне право спрямоване на 

утвердження пріоритету прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з 

публічною адміністрацією, її органами і посадовими особами. 

Адміністративно-правовий режим взаємовідносин органів виконавчої влади і 

людини повинен виходити зі становища особи як такого суб’єкта, перед яким 

публічна адміністрація відповідальна за свою діяльність, і має ґрунтуватися на 

беззаперечному визнанні пріоритету прав людини, її законних інтересів, 

правомірності її вимог і очікувань від діяльності державних органів, їх 

посадових осіб [118, c. 148]. Адміністративне право є однією з найрельєфніших 

галузей публічного права України. За допомогою засобів адміністративного 

права (норми, відносини, законодавство, компетенція суб’єктів, способи 

реалізації норм) здійснюється зовнішнє вираження і юридичне оформлення 

публічного інтересу в управлінні [119, c. 31], у всіх сферах суспільної 

діяльності, у тому числі у сфері оборони держави. 

Водночас представники науки як конституційного, так і 

адміністративного права визначають нерозривний зв’язок та взаємний вплив 
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цих галузей публічного права. Так, на думку В. К. Колпакова, адміністративне 

право найтісніше взаємодіє з конституційним правом, яке закріплює основи 

організації та функціонування суб’єктів публічної влади, їх місце в державному 

механізмі, права і свободи людини. Як зазначає вчений, адміністративне право 

деталізує і конкретизує норми конституційного права: визначає юридичний 

механізм реалізації громадянами своїх прав і свобод; компетенцію структур 

публічної влади; адміністративно-правові засоби захисту відповідних відносин; 

форми і методи виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації; 

основи її галузевої, міжгалузевої, регіональної і місцевої організації [117, c. 34]. 

Ю. В. Ващенко зауважує, що конституційне та адміністративне право 

об’єднує, зокрема, те, що вони є фундаментальними галузями публічного права; 

регламентують суспільні відносини, зокрема, у сфері виконавчої влади та 

публічного управління; спрямовані на забезпечення та захист прав і свобод 

людини, зокрема, у сфері публічного управління; ґрунтуються на спільних 

принципах, серед яких, передусім, принципи верховенства права, законності, 

поділу влади [120].  

В. В. Богуцький вважає, що норми конституційного права слугують 

вихідною основою для норм адміністративного права, які регулюють 

різноманітну і повсякденну виконавчо-розпорядчу діяльність органів 

державного управління. На його думку, у нормах адміністративного права 

розвиваються й деталізуються положення Конституції України та інших джерел 

конституційного права щодо функціонування виконавчих та розпорядчих 

органів [121, c. 28].  

Характеризуючи систему адміністративного права на основі сучасних 

доктринальних підходів, Р. С. Мельник робить висновок про те, що загальне 

адміністративне право є фактично самостійним правовим утворенням, 

розміщеним у системі національного права між конституційним правом та 

Особливим адміністративним правом і спрямованим на налагодження 

взаємозв’язку та взаємодії між названими галузями права [114, c. 205]. На його 

думку, загальне адміністративне право є формою конкретизації окремих 
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конституційних положень нашої держави та може зникнути лише разом із 

зникненням Конституції України [114, c. 325].  

Ми приділили значну увагу взаємозв’язку та взаємному впливу галузей 

конституційного й адміністративного права саме тому, що в контексті 

дослідження питань адміністративно-правового забезпечення оборони держави 

простежується їх нерозривний зв’язок як галузей публічного права, що 

врегульовують сферу публічного управління обороною держави. Норми 

Конституції України, як і інші норми конституційного права, відіграють 

ключову роль, виступають теоретичною та правовою основою забезпечення 

оборони держави. Насамперед, Конституція України у ст. 17 визначає, що 

захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності й недоторканності покладаються на ЗС України [1]. 

На цих конституційних нормах, що визначають оборону Української 

держави, найважливішою функцією держави, справою всього Українського 

народу, ґрунтуються система адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави, правові засади виконання державою функцій публічного управління у 

сфері оборони. Саме на основі положень Конституції України в нормах 

національного законодавства розкриваються юридичний зміст та сутність 

оборони держави. Так, Законом України «Про оборону України» від 6 грудня 

1991 р. № 1932-XIІ, оборона України визначається як система політичних, 

економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, 

інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо 

підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або 

збройного конфлікту [40]. 

Отже, законодавець визначає оборону держави як систему заходів, 

спрямованих на забезпечення оборони, що здійснюються суб’єктами 

публічного управління (органами державної влади) у таких сферах суспільного 

життя: політичній, економічній, соціальній, воєнній, науковій та науково-



101 
 

 

технічній, інформаційній, правовій та ін.  

Оборона держави як сфера публічного державного управління має такі 

характерні ознаки [3, c. 39–40]: 

по-перше, як сфера публічного управління пов’язана з такою функцією 

держави, як захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності її 

території. Оборона держави, захист суверенітету й територіальної цілісності 

держави як одна з її функцій визначається не лише національним 

законодавством, а й нормами міжнародного права, зокрема, статуту Організації 

Об’єднаних Націй, який визначає міжнародно-правові засади забезпечення 

миру та міжнародної безпеки, а також право націй на самооборону, на 

колективну та індивідуальну оборону у випадку збройної агресії [122];  

по-друге, пов’язана як з підготовкою до захисту із застосуванням 

збройної військової сили, так і її захист у разі збройної агресії або збройного 

конфлікту. Воєнна доктрина України основними цілями у сфері воєнної 

політики України визначає: відбиття збройної агресії Російської Федерації 

проти України; забезпечення обороноздатності України на рівні, достатньому 

для запобігання виникненню збройного конфлікту, а в разі збройного конфлікту 

– для його локалізації і нейтралізації; участь України в реалізації спільної 

політики безпеки і оборони ЄС; удосконалення системи забезпечення воєнної 

безпеки, яка б гарантувала надійний захист держави від зовнішніх і внутрішніх 

загроз та відповідала критеріям членства України в ЄС і НАТО [123]. На 

виконання саме цих завдань спрямовано проведення заходів оборонної 

реформи в Україні; 

по-третє, здійснюється суб’єктами публічного управління, передусім 

органами державної влади, у межах повноважень і в порядку, визначеному 

системою норм права, якими регулюються суспільні відносини у сфері 

оборони. Діяльність суб’єктів публічного управління щодо забезпечення 

оборони держави не може здійснюватися на підставі їх розсуду, оскільки це 

неминуче призведе до порушення прав і свобод, законних інтересів приватних 

осіб, а також до розбалансування діяльності суб’єктів публічної 
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адміністрації [112, c. 56]. Публічне управління у сфері оборони держави 

потребує чіткої правової регламентації нормами публічного права, насамперед 

нормами адміністративного права.  

Оборона держави як сфера публічного державного управління включає в 

себе систему взаємопов’язаних заходів у визначених сферах суспільної 

діяльності, спрямованих на підготовку та здійснення збройного захисту 

України від збройного нападу, воєнної агресії. У сучасній юридичній літературі 

вчені-юристи, які досліджували питання оборони держави, провели ґрунтовний 

аналіз комплексу основних заходів, що має здійснювати органи публічного 

управління  для забезпечення оборони держави в різних сферах суспільної 

діяльності: політичні, економічні, соціальні, воєнні, наукові, науково-технічні, 

інформаційні та ін. [3, c. 94–96; 2, c. 18–20; 98, c. 61–67]. 

Водночас у нинішніх умовах в умовах фактичної неоголошеної 

«гібридної війни», збройної агресії і порушення територіальної цілісності 

України, важливого значення набувають питання правового врегулювання 

заходів забезпечення оборони, які пов’язані з протидією інформаційній війні 

проти України, проведенню інформаційних та інформаційно-психологічних 

операцій, захистом інформаційного й кіберпростору нашої держави.  

Важливого значення набувають і правові заходи щодо організації та 

забезпечення оборони держави, пов’язані з правовим забезпеченням виконання 

оборонної функції, а саме: 

– проведення необхідних наукових досліджень, розроблення ключових 

теоретичних та практичних питань адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави; 

– нормотворча діяльність, розроблення і прийняття законодавчих актів, 

що визначають правові засади оборони, підзаконних нормативно-правових 

актів: указів, розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та військового управління з 

питань оборони;  
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– організація правової роботи щодо реалізації актів військово-

адміністративного законодавства в діяльності суб’єктів забезпечення оборони 

держави. 

Оборона України як сфера публічного управління пронизує всі сфери 

життя суспільства, передбачає здійснення суб’єктами забезпечення оборони 

держави визначених законом заходів для захисту від збройної агресії. 

Здійснення такої публічної функції державою можливе тільки в межах і в 

порядку, визначеному законом, тому без законодавчого визначення не можуть 

існувати система забезпечення національної безпеки та її складові: воєнна 

безпека і оборона. 

Таким чином, оборону як правову форму реалізації однієї з основних 

функцій держави, ефективний засіб забезпечення безпеки людини, суспільства і 

держави можна розглядати в таких аспектах: 

функціональному – як одну з основних функцій держави, визначених 

Конституцією України; 

інституціональному – як систему суб’єктів публічного управління, 

наділених повноваженнями щодо виконання функцій у сфері оборони держави; 

правовому – як систему правових норм, якими регулюються суспільні 

відносини у сфері оборони та встановлюються права й обов’язки всіх суб’єктів 

забезпечення оборони; 

процесуальному – як сукупність адміністративних проваджень, що 

виникають при здійсненні публічного управління у сфері оборони [3, c. 60].  

На нашу думку, оборона держави як визначена Конституцією України 

функція держави, урегульована законодавством сфера публічного управління, 

як і інші сфери 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 та 

безпосереднього регулювання нормами адміністративного права. І саме ці 

питання залишаються на сьогодні надзвичайно актуальними та вимагають 
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вирішення в процесі проведення оборонної реформи. 

Так, СОБ України передбачено, що для юридичного (правового) 

забезпечення проведення оборонної реформи в Україні необхідно внести зміни 

до законів України та інших нормативно-правових актів за відповідними 

напрямами проведення реформи, які ми розглянули вище та які визначені 

доктринальними, концептуальним політико-правовими актами [68]. 

Таким чином, без реалізації заходів адміністративно-правового 

забезпечення неможливі організація і здійснення оборони держави, проведення 

оборонної реформи. Ця теза ґрунтується на конституційному положенні, що 

Україна є демократичною правовою державою. У демократичній правовій 

державі публічне управління може здійснюватися виключно на основі закону і 

в порядку, визначеному законом, правовими засобами і методами в межах 

визначених повноважень, передусім у такій сфері, як оборона держави, що 

передбачає захист прав і свобод людини, суспільного інтересу із застосуванням 

силової складової держави, реалізацію монополії держави на застосування 

збройної сили, у тому числі ЗС.  

Публічне управління у сфері оборони як вид державного управління 

містить обов’язкові елементи його здійснення: прийняття рішення, його 

виконання та контроль за виконанням. У процесі публічного управління у сфері 

оборони реалізуються функції, завдання та інтереси держави щодо захисту прав 

і свобод людини, суспільних і державних інтересів, суверенітету і 

територіальної цілісності держави від збройної загрози. Для здійснення 

публічного управління у сфері оборони органи державної влади, спеціально 

створені органи (їх посадові особи) зобов’язані діяти відповідно до Конституції 

та законів України і в межах своїх повноважень.  

Важливе значення має встановлена законодавством процедура виконання 

прийнятого рішення, яка буде здійснюватися шляхом видання органами 

державної влади та військового управління, їх посадовими особами відповідних 

підзаконних нормативно-правових актів на виконання прийнятого рішення в 

межах повноважень та в порядку, визначених Конституцією і законами 
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України. Виконання прийнятих рішень неможливе без відповідного їх 

адміністративно-правового забезпечення. Тому серед заходів, які здійснюються 

в різних сферах для забезпечення оборони держави, слід встановити їх 

ієрархію, передусім виділити політичні, військово-політичні (прийняття 

рішень) та правові (правова, юридична форма реалізації прийнятих рішень). Усі 

інші заходи оборони держави будуть здійснюватися в межах прийнятих рішень, 

закріплених у правових нормах і за допомогою права, насамперед норм 

адміністративного права. 

Таким чином, відповідно до теоретичних засад правового закріплення 

суспільних відносин та реалізації норм права, необхідності чіткого визначення 

понять для їх ефективної реалізації, логіки прийняття та виконання рішень у 

сфері оборони української держави, конституційних вимог (ст. 95 Конституції 

України) щодо реалізації своїх повноважень органами державної влади та їх 

посадовими особами, необхідно уточнити визначення поняття «оборона 

України». Саме згідно з теоретичними положеннями, що суб’єкти публічного 

управління, органи державної влади, спеціально створені органи (їх посадові 

особи) для виконання функції оборони держави зобов’язані діяти відповідно до 

Конституції та законів України і в межах своїх повноважень та в порядку, 

визначеному законом, на нашу думку, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оборону 

України» необхідно викласти в такій редакції: «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». Це уможливить переведення 

в законне правове русло діяльності суб’єктів публічного управління щодо 

забезпечення оборони держави, відповідно до вимог Конституції та законів 

України.  

Реалізація визначених законом заходів забезпечення оборони держави 

після прийняття уповноваженими органами відповідних рішень має 
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здійснюватися на основі та за допомогою норм права, передусім 

адміністративного, що ґрунтуються на сучасній національній адміністративно-

правовій доктрині, розроблення якої обумовлено політичними, економічними, 

соціальними, культурними, військово-політичними та іншими чинниками 

розвитку правової системи країни загалом. Сучасний європейський вектор 

розвитку України, інтеграція в європейський економічний, безпековий та 

правовий простір, розвиток правової системи України за напрямом 

запровадження європейських принципів і стандартів, у тому числі у сфері 

оборони, зумовили необхідність зміни світоглядної ідеології вітчизняного 

адміністративного права та створення нової національної адміністративно-

правової доктрини. Упродовж останніх років учені обґрунтовують необхідність 

перегляду доктринальних підходів щодо визначення мети, предмета та системи 

адміністративного права України.  

Насамперед, нова адміністративно-правова доктрина передбачає суттєву 

зміну розуміння суспільної (соціальної) цінності галузі адміністративного 

права. У сучасному європейському розумінні адміністративне право виступає 

основним регулятором гармонійних взаємостосунків між публічною 

адміністрацією – суб’єктами (органами і посадовими особами) виконавчої 

влади і місцевого самоврядування та громадянами [124, с. 5]. 

Головною засадничою ідеєю адміністративного права мають бути 

конституційні положення (ст. 3 Конституції України): «Людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов’язком держави» [1]. Це означає, що в Україні відбувається 

зміщення акцентів у розумінні основного призначення адміністративного права 

як такого, що забезпечує механізми реалізації і захисту прав приватних осіб, а 

також діяльність суб’єктів публічного управління, спрямовану на задоволення 

публічних (а не тільки державних) інтересів [125, с. 38], насамперед прав і 
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свобод людини.  

Серед головних завдань адміністративного права Р. С. Мельник та 

В. М. Бевзенко називають конкретизацію прав та свобод приватних осіб, які 

можуть реалізовуватися у сфері публічного адміністрування (реалізація 

конституційної формули «утвердження прав і свобод людини); формування 

досконалих механізмів реалізації прав і свобод людини та громадянина у сфері 

публічного адміністрування (реалізація конституційної формули «забезпечення 

прав і свобод людини»); поліпшення механізмів контролю інституцій 

громадянського суспільства за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації; 

удосконалення інституту юридичної відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації [126, с. 60]. 

Крім того, завдання адміністративного права концентруються не тільки 

виключно навколо прав та свобод приватних осіб. Важливим завданням 

адміністративного права є і детальна регламентація функціонування суб’єктів 

публічного управління (органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів делегованих повноважень), оскільки без цього 

неможливо виконання першого з названих вище завдань [115, с. 19]. Це 

стосується і надзвичайно важливої на сьогодні сфери забезпечення оборони 

держави.  

Без забезпечення територіальної цілісності та суверенітету на власній 

території держава, звичайно, не зможе гарантувати права та свободи людини і 

громадянина, передусім права людини на безпеку, її захист від застосування 

збройної сили. З цією метою у СОБ одним із головних напрямів проведення 

оборонної реформи передбачено розмежування та визначення на 

законодавчому рівні повноважень між суб’єктами забезпечення оборони 

держави, удосконалення системи управління силами оборони на основі нового 

розподілу повноважень, функцій, завдань, обов’язків і відповідальності у сфері 

оборони, що відповідає принципам, прийнятим у державах-членах НАТО [68].  

Також важливим є питання визначення повноважень суб’єктів 

забезпечення оборони держави у зв’язку з необхідністю відновлення 
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державного суверенітету та реінтеграції окупованих територій Донбасу, 

запровадженням єдиного органу управління проведенням Операції об’єднаних 

сил (далі – ООС), на який покладено оперативне управління усіма силовими 

відомствами, у тому числі підрозділами ЗС України, НГУ, МВС, 

Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України 

(далі – ДПСУ) [127]. 

Зважаючи на сучасні доктринальні підходи, погляди на роль та місце 

адміністративного права, розвиток і диференціацію суспільних відносин в 

українському суспільстві й державі, учені виокремлюють відповідні групи 

однорідних суспільних відносин, що формуються в межах адміністративного 

права [124, с. 18–19], зокрема ті, що розвиваються у сфері оборони і 

безпосередньо впливають на формування військово-адміністративного права: 

1. Суспільні відносини, що формуються у процесі публічного управління 

різними сферами суспільного життя: економічною, соціально-культурною та 

адміністративно-політичною, а також реалізації повноважень суб’єктами 

публічного управління.  

У сучасній адміністративно-правовій доктрині оборона держави належить 

до адміністративно-політичної сфери діяльності [128, с. 391– 400; 107, с. 18; 

119, с. 17–18]. На сьогодні, у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською 

Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, військовою 

агресією Російської Федерації на сході України, постало питання щодо 

правового забезпечення виконання функцій публічного управління на 

окупованих територіях, забезпечення прав громадян у зоні проведення ООС, 

прав тимчасово переміщених осіб, розмежування повноважень та уточнення 

функцій органів державної влади у сфері оборони, у тому числі тимчасових 

органів державної влади: військово-цивільних адміністрацій [129], військових 

адміністрацій [130], а також визначення їх структури, адміністративних 

процедур діяльності тощо. 

2. Суспільні відносини, що формуються у процесі діяльності органів 

публічного управління, їх посадових осіб стосовно забезпечення реалізації та 
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захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а 

також юридичним особам різноманітних адміністративних (сервісних) послуг.  

Для забезпечення оборони держави важливого значення набуває завдання 

адміністративно-правового забезпечення надання сервісних послуг у сфері 

оборони, передусім громадянам, які проходять військову службу, 

безпосередньо виконують завдання із забезпечення оборони держави.  

У сучасній науковій юридичній літературі під сервісною діяльністю у 

сфері оборони розуміють публічно-владну діяльність суб’єктів публічного 

управління у сфері оборони України, що здійснюється на безоплатній (за 

рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів) чи платній основі, 

спрямовану на реалізацію прав, свобод та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб шляхом задоволення їх потреб в адміністративно-політичному 

секторі управлінської діяльності [131, с. 446]. 

На сьогодні у межах оборонної реформи постало актуальне завдання 

щодо нормативно-правового забезпечення переформування військових 

комісаріатів, як це передбачено Державною програмою розвитку ЗС України 

до 2020 року, у територіальні центри комплектування та соціальної 

підтримки [132], які як центри надання сервісних послуг будуть здійснювати не 

тільки рекрутинг (вербування) громадян на військову службу за контрактом, а й 

надаватимуть адміністративні (сервісні) послуги військовозобов’язаним, 

військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх 

сімей [133]. 

3. Суспільні відносини, що формуються у процесі внутрішньої організації 

та діяльності усіх державних органів (органів військового управління і 

військового командування), а також у зв’язку з проходженням державної 

служби (військової служби як особливого виду державної служби). 

Сфера оборони держави як група суспільних відносин пов’язана з 

необхідністю правового врегулювання питань розмежування та уточнення 

функцій і повноважень між цивільним Міністерством оборони України та 

Генеральним Штабом ЗС України, структурними підрозділами Міністерства 
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оборони України та Генерального Штабу ЗС України, уточненням завдань 

видів і родів військ ЗС України, законодавчого визначення повноважень нової 

посадової особи – Головнокомандувача ЗС України. Загалом йдеться про 

приведення, у межах оборонної реформи, структури та системи управління ЗС 

України у відповідність із стандартами НАТО. 

Актуальною залишається проблема правового врегулювання суспільних 

відносин щодо проходження військової служби як особливого виду державної 

служби в умовах воєнного стану, узагалі питання виконання військового 

обов’язку громадянами України, проходження військової служби громадянами 

інших держав тощо [68]. 

4. Суспільні відносини, що формуються у зв’язку з реалізацією 

юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушених прав громадян та 

інших суб’єктів адміністративного права. Розвиток адміністративної юстиції в 

Україні став однією з гарантій забезпечення прав і свобод військовослужбовців, 

яка дає змогу відновлювати порушені права. Забезпечення прав і свобод 

військовослужбовців є одним з основних факторів, що впливають на морально-

психологічний стан та готовність до виконання бойових завдань і загалом на 

боєздатність ЗС України та їх готовність до оборони України. Відповідно до 

Кодексу адміністративного судочинства України (п. 15 ч. 1 ст. 3), військова 

служба належить до публічної служби. Це дає змогу військовослужбовцям 

захищати права і свободи у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку органів державної влади, місцевого самоврядування, військового 

управління і командування, їх посадових та службових осіб [134]. 

5. Суспільні відносини, які формуються у процесі застосування заходів 

адміністративного примусу, у тому числі адміністративної відповідальності, 

щодо фізичних і юридичних осіб.  

Ця група суспільних відносин має надзвичайно важливе значення для 

забезпечення законності і правопорядку, підтримання військової дисципліни в 

частинах і підрозділах, що безпосередньо впливає на стан боєготовності та 

виконання бойових завдань за призначенням. Для забезпечення підтримання 
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військової дисципліни під час проведення АТО Верховна Рада України 

5 лютого 2015 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 

військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення 

обов’язків в особливий період» [135], яким внесено зміни до ст. 15 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, що передбачають 

відповідальність за вчинення військовослужбовцями певних військових 

адміністративних правопорушень (наприклад, за відмову від виконання наказу 

або інших законних вимог командира (начальника), самовільне залишення 

військової частини або місця служби, необережне знищення або пошкодження 

військового майна, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 

військовослужбовцями та ін.), зазначену в гл. 13-Б цього Кодексу, за умови, 

якщо за ці правопорушення не передбачено кримінальну відповідальність [136]. 

На думку вчених-адміністративістів, зазначені запровадження можуть 

призвести до юридичного хаосу в системі чинних правових 

актів [137, с. 93–97]. Тому питання адміністративної відповідальності 

військовослужбовців за військові адміністративні правопорушення потребує 

подальшого наукового вивчення та правового врегулювання.  

Отже, на основі проведеного аналізу можна констатувати, що з розвитком 

та диференціацією суспільних відносин у нашій державі в межах 

адміністративного права як його складові формуються однорідні групи 

суспільних відносин у сфері оборони держави. Така трансформація підтверджує 

розвиток та формування в межах адміністративного права окремого правового 

утворення, яке регулює спеціальну сферу діяльності держави – сферу 

оборони [138, с. 75]. 

Водночас питання щодо галузевої приналежності норм, які регулюють 

суспільні відносини у сфері оборони, має давню історію і до сьогодні в 

юридичній науці залишається дискусійним. Протягом століть у суспільстві 

формувалося ставлення до озброєних людей, збройних формувань, відносин 

між ними і державою та суспільством. Розвивалася система комплектування, 
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утримання, усебічного забезпечення війська, створювалися ціннісні мотивації 

для осіб, які виконують специфічні обов’язки військової служби, пов’язані з 

постійним ризиком для життя. Усе це накопичувалося в суспільній свідомості, 

психології, традиціях, закріплювалося в різноманітних нормативно-правових 

актах, що регламентували військову справу як специфічну, соціально необхідну 

та небезпечну сферу людської діяльності [139, с. 12].  

Суспільна потреба в правовому врегулюванні та науковій систематизації 

питань організації і діяльності війська, порядку комплектування та 

проходження служби, забезпечення ресурсами, підтримання військової 

дисципліни, загалом питань забезпечення оборони виникла давно в результаті 

розвитку держави, суспільних відносин у цій сфері, військової справи і науки.  

У Стародавньому Римі постає питання щодо наявності правових та 

організаційних механізмів діяльності у сфері оборони країни. Зважаючи на 

необхідність правової регламентації суспільних відносин у сфері оборони 

держави, організації і життя війська, зароджується особлива гілка публічного 

права – jusmilitare (мілітарне, або ж військове право) як сукупність правових 

норм, що регулюють різні аспекти відносин усередині армії та питання оборони 

держави. Значення римського війська зумовило розвиток мiлiтарного 

(військового) права як сукупності норм, що регулюють рiзнi аспекти відносин у 

середині армії: її устрою та організації, комплектування і навчання війська, 

проходження служби (військова служба була прерогативою вільних громадян) 

та відставки з військової служби, прав і обов’язків командирів, організації 

повсякденного життя війська, підтримання військової дисципліни та 

притягнення до відповідальності, правового статусу вояків [140, с. 215]. 

Подальший розвиток військової справи відображався в появі нових 

галузей військової науки та навчальних дисциплін, які почали виділятися з 

воєнної стратегії: тактика, артилерія, фортифікація та військова адміністрація. 

У Російській імперії, до складу якої на той час входила Україна, в Академії 

Генерального штабу на почату ХІХ ст. починають викладати військову 

адміністрацію, яка включає в себе питання організації військового управління, 
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комплектування війська та проходження військової служби. У подальшому, із 

створенням у 1878 р. Олександрівської військово-юридичної академії, 

військова адміністрація як наука і навчальна дисципліна отримала більш 

теоретичний характер, пов’язаний із вивченням питань військового 

законодавства, організації війська, організації і проходження військової 

служби, відповідальності військовослужбовців та ін. У підготовлених 

професором академії П. Л. Лобко «Записках військової адміністрації для 

військових і юнкерських училищ», які пережили 17 видань, предмет військової 

адміністрації визначався як вивчення правової природи існування армії, а саме: 

а) її устрою та організації; б) поповнення та комплектування; в) проходження 

служби; г) основ військового управління; д) забезпечення матеріальних 

потреб [141, с. 5]. 

На початку ХХ ст. вчені висловили думку щодо виділення разом із 

поліцейським інших галузей права, включно з військовим правом. Так, 

В. М. Гессен поряд з адміністративним (поліцейським) правом визнавав 

існування судового (цивільного та кримінального процесу), фінансового, 

міжнародного та військового права [142, с. 18]. 

Водночас військові юристи окреслюють ознаки зародження окремої 

особливої галузі – військово-адміністративного права. Професор 

Олександрівської військово-юридичної академії А. М. Добровольський, який 

зробив значний внесок у розвиток та вивчення військово-адміністративного 

права,зазначав, що армія у своєму устрої, у внутрішніх взаємовідносинах її 

складових частин підпорядковується визначенням права, правові норми 

визначають устрій армії і всю систему військової організації держави, 

регулюють весь порядок внутрішнього військового життя [143]. На думку 

вченого, ці норми у своїй сукупності становлять особливу галузь права, яка, за 

виключенням військово-кримінального та військово-судового права, отримала 

назву військово-адміністративного права. Науку військово-адміністративного 

права А. М. Добровольський визначав як науку про правові норми, що 

встановлюють устрій, організацію, комплектування армії і забезпечення її всім 
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необхідним, а також устрій, компетенцію та діяльність органів військової 

влади [144]. 

Вивчення та дослідження військово-правової проблематики в 

післяреволюційний період продовжувалося в радянських військово-навчальних 

закладах. Активізувалася розробка військово-правових питань з утворенням у 

30-х роках ХХ ст. Військово-юридичного факультету, а потім Військово-

юридичної академії Червоної Армії, у межах відповідних розділів військово-

адміністративного, військово-кримінального та військово-судового права. 

Необхідність виділення на той час військово-адміністративного права в 

спеціальну дисципліну була обумовлена інтересами більш глибокого вивчення 

військово-адміністративних норм і відносин, а також особливостями правової 

регламентації життя, побуту й діяльності військ, особливим становищем, яке 

займали в державі ЗС, специфікою завдань та особливим характером 

повноважень органів військового управління [145, с. 22].  

У середині ХХ ст. в загальній науковій дискусії про систему права та 

виділення в ній комплексних галузей домінуючою стала концепція 

теоретичного обґрунтування військового права як комплексної галузі 

радянської правової системи, що і сьогодні залишається домінуючою в 

російській правовій науці. Один із прихильників такого підходу професор 

В. М. Чхиквадзе зауважував, що під військовим правом слід розуміти 

«сукупність військово-юридичних норм, що регулюють відносини, які 

виникають у сфері устрою, комплектування, життя, побуту та діяльності 

військ» [146, с. 21–22]. Учений зазначав, що військове право як спеціальна 

галузь складається з військово-адміністративного, військово-кримінального та 

військово-судового права. У системі військового права більш змістовним є 

військово-адміністративне право [146, с. 24–25]. Аналогічних поглядів на 

військове право як комплексну галузь права, що складається з військово-

адміністративного, військово-кримінального та військово-судового права, 

дотримувались радянські вчені-юристи М. А. Виноградов, Л. М. Гусєв, 

О. Є. Луньов, М. Я. Савицький, С. С. Студенікін та інші [147].  
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Таким чином, можна стверджувати, що вчені, які розглядали військове 

право як комплексну галузь права, у системі цього правового утворення 

визнавали провідну роль військово-адміністративного права.  

Водночас серед учених були представники, які не підтримували такі 

погляди на місце військового права в системі радянського соціалістичного 

права [148, c. 12–14]. У зв’язку з цим, у 1956 р. переважила думка вчених, які 

заперечували військове право і як науку, і як галузь права. Концепція 

військового права і його складових частин: військово-кримінального, 

військово-судового та військово-адміністративного права була визнана 

надуманою, науково необґрунтованою, практично шкідливою і такою, що 

суперечить принципам єдиної соціалістичної законності та завданням боротьби 

за зміцнення єдиного радянського правопорядку [145, c. 24].  

Ця позиція ґрунтувалася не на теоретичній науковій аргументації, а на 

радянських ідеологічних постулатах про те, що помилкове виділення військово-

правових дисциплін об’єктивно могло призвести до відокремлення армії від 

народу, законності в армії від законності в Радянській державі, розуміння того, 

що в умовах радянської соціалістичної держави нібито існує відособленість 

правового регулювання в армії від загальнонародного соціалістичного 

правопорядку і що принципи застосування адміністративного, кримінального 

та процесуального законодавства до радянських військовослужбовців є не 

такими, як стосовно до інших громадян [148, c. 12–14]. Усе це спричинило 

негативні наслідки як для розроблення теоретичних проблем військово-

адміністративного права, викладання військово-адміністративного права 

(військової адміністрації) у військових навчальних закладах, так і загалом для 

розвитку адміністративної та правової науки.  

Із 70-х років минулого століття в радянській юридичній науці військове 

право знову почали розглядати в якості відносно самостійну галузь правової 

системи. Так, П. І. Романов, розвиваючи погляди своїх попередників, 

запропонував розглядати військове право як комплексну галузь права, як 

систему встановлених державою правових норм, що закріплюють принципи і 
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форми організації ЗС, регулюють відносини в галузі їх будівництва, життя, 

побуту і діяльності, визначають обов’язки, права і відповідальність 

військовослужбовців та інших учасників військових відносин. Учений 

підкреслював, що військове право є комплексним правоутворенням і включає в 

себе норми різних «традиційних» галузей права (державного, 

адміністративного, кримінального, фінансового, земельного та ін.), що мають 

предметну єдність, яка полягає в правовому регулюванні суспільних відносин у 

галузі військового будівництва в країні [149]. 

Таким чином, ці учені поділяють думку щодо приналежності військового 

права до комплексних галузей права, незважаючи на дискусійність питання про 

існування комплексних галузей права. Як визнають самі прихильники такого 

підходу, питання щодо можливості формування комплексних галузей права 

залишається відкритим і ще тривалий час буде предметом наукових 

дискусій [147]. 

В. М. Корякін зауважує, що військове право – це комплексна галузь 

права, яка за своєю юридичною природою є впорядкованою сукупністю 

правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері оборони і військової 

безпеки держави. Предметом військового права виступають багатоманітні 

суспільні відносини, які виникають у сфері оборони і військової безпеки. Під 

військовим правом слід розуміти систему встановлених державою 

загальнообов’язкових, формально визначених військово-правових норм, що 

закріплюють форми устрою та принципи функціонування військової організації 

держави і забезпечення її військової безпеки, які регулюють відносини в галузі 

будівництва і комплектування ЗС, інших військ, військових формувань та 

органів, їх матеріально-технічного забезпечення [147]. У системі сучасного 

російського права військове право розглядається як самостійна галузь права, 

що перебуває на завершальній стадії внутрішнього і зовнішнього 

інституціонального нормативного утворення [150]. 

Водночас у своїх наукових працях В. М. Корякін визначає військово-

адміністративне право (військову адміністрацію) як самостійне інституційне 
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утворення в структурі галузі військового права, що виступає відправним 

поняттям для галузевої юридичної науки та навчальної дисципліни. На його 

думку, загальним предметом військово-адміністративного права (військової 

адміністрації) є суспільні відносини, що виникають у галузі адміністративних 

аспектів воєнної діяльності держави (окремих її інститутів, у тому числі 

воєнної організації держави) [145, с. 14; 151, с. 13]. У своєму підручнику 

«Військово-адміністративне право (військова адміністрація)» учений визначає 

військово-адміністративне право як сукупність правових норм, що регулюють 

устрій воєнної організації держави, її комплектування, повсякденну і бойову 

діяльність військ, а також норм, що визначають правове становище органів 

військового управління і статус військовослужбовців [145, с. 18]. 

В. М. Корякін підкреслює тісний зв’язок військової адміністрації з 

адміністративним правом, для якої вихідним є такі положення, розроблені 

наукою адміністративного права: загальні принципи державного управління; 

вчення про законність й особливості її забезпечення; теоретичні положення про 

значення державного управління і сутність адміністративно-правових відносин; 

система і функції органів виконавчої влади; організація державної служби і 

статус державних службовців; основи адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності громадян [152, с. 21]. Цим, на нашу думку, вчений фактично 

визнає вплив на формування військово-адміністративного права (військової 

адміністрації) основних положень адміністративного права, тобто Загальної 

частини адміністративного права.  

Крім того, В. М. Корякін наголошує, що особлива частина курсу 

адміністративного права, яке вивчається в юридичних вищих навчальних 

закладах, включає главу «Управління в галузі оборони», яка за 

змістом збігається з положеннями, що вивчаються військовою 

адміністрацією [153, с. 390–406]. Учений дійшов висновку, що військова 

адміністрація (військово-адміністративне право) не тільки тісно пов’язана з 

адміністративним правом, а й через низку проблем (таких, наприклад, як 

організаційно-правові основи воєнного управління, проходження військової 
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служби та ін.) пов’язана з ним як частина з цілим. У цьому аспекті військова 

адміністрація являє собою нібито продовження, розвиток і конкретизацію теорії 

адміністративного права в галузі військового будівництва. Таким чином, 

можемо констатувати, що вчений фактично розглядає військово-

адміністративне право (військову адміністрацію) як складову частину системи 

адміністративного права, що виступає продовженням і конкретизацію теорії 

адміністративного права, пов’язана з адміністративним правом як частина з 

цілим.  

Водночас, на його думку, предмет військової адміністрації ширше за 

предмет адміністративного права, тому що її предмет не вичерпується нормами 

лише однієї галузі адміністративного права, а включає в себе норми інших 

галузей права (поряд з іншими своїми елементами). В. М. Корякін поділяє 

думку вчених, які вважають, що неправильно розглядати військову 

адміністрацію як підгалузь науки адміністративного права. У зв’язку з цим, 

військова адміністрація не може іменуватися військово-адміністративним 

правом [154, с. 11].  

Ми не погоджуємося з такими поглядами на військове право як комплексну 

галузь права, що ґрунтуються на дискусійній концепції комплексних правових 

інститутів (галузей) права. Як зазначає Р. С. Мельник, її виникнення в радянській 

правовій теорії було викликане необхідністю подолання методологічної кризи 

навколо поділу права на галузі, виходячи з предмета та методу правового 

регулювання. Неможливість групування галузей радянського права за цими 

критеріями породила визнання факту існування комплексних правових утворень, 

у межах яких неможливо було виділити «чисті» предмет та метод правового 

регулювання. На погляд сучасних українських дослідників, ця концепція є 

застарілою і безперспективною [114, с. 325–330]. 

У цьому дослідженні ми свідомо значну увагу приділяємо питанням 

історичного розвитку теоретичних поглядів на місце військово-

адміністративного права в системі права загалом та адміністративного права 

безпосередньо, тому що радянська концепція системи права, у тому числі 



119 
 

 

адміністративного, має певну підтримку і серед українських учених, що не 

зовсім позитивно впливає на формування сучасної концепції та системи 

національного адміністративного права відповідно до європейських стандартів. 

Це виявляється передусім у питаннях адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави, дослідженню яких в українській юридичній науці, на нашу 

думку, не приділяється належної уваги, що пов’язано з об’єктивними 

чинниками розвитку та становлення сучасної української держави, державних 

інститутів і правової системи держави. Але навіть за наявності невеликої 

кількості наукових праць в українській юридичній науці, у яких досліджуються 

правові аспекти забезпечення оборони держави [2, с. 18–20; 155; 156; 3; 157], на 

сьогодні серед українських учених-юристів існують різні підходи до 

визначення галузевої приналежності правових норм, що регулюють суспільні 

відносини у сфері оборони  держави, місця цих правових утворень у системі 

українського права.  

Як зазначає І. М. Коропатнік, нині залишається невирішеною проблема 

галузевої належності військового права, яка потребує додаткових наукових 

досліджень. В той же час, на думку вченого, військове право за своєю сутністю 

є підгалуззю адміністративного права [158].  

 П. П. Богуцький, О. В. Кривенко, І. І. Качан, І. М. Шопіна [155; 156; 159, 

с.8] дотримуються наукових поглядів, які є домінуючими з радянських часів, 

що суспільні відносини у сфері оборони держави регулюються нормами права, 

які утворюють комплексну галузь права – військове право [154, c. 11; 156, c. 5; 

160, c. 9; 98, c. 61–67; 161]. На думку І. М. Шопіної, військове право – це 

комплексна галузь права, яка регулює суспільні відносини, пов’язані з 

організацією функціонування військових формувань та захистом держави у разі 

збройної агресії або збройного конфлікту [159, c. 8]. 

Так, П. П. Богуцький вважає, що військове право є комплексною галуззю 

права – системою загальнообов’язкових норм, формально визначених правил 

поведінки у військово-публічній сфері, які встановлені, охороняються та 

забезпечуються державою, здійснюють регулювання суспільних відносин, 
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пов’язаних з діяльністю воєнної організації суспільства, і мають за мету 

забезпечення захисту держави, її суверенітету, територіальної цілісності [162, c. 68].  

У системі військового права як комплексної галузі права вони виділяють 

такі підгалузі: право військової безпеки і оборони; право проходження 

військової служби; військово-соціальне право; військово-господарське право; 

військово-кримінальне право та військово-адміністративне право [156, c. 4; 

162, c. 70]. У системі військово-адміністративного права яке, на їх думку, є 

підгалуззю військового права, виокремлюють правові інститути: інститут права 

управління військовими формуваннями; інститут права гарнізонної служби; 

інститут права внутрішньої служби; інститут права військової служби 

правопорядку; інститут права адміністративної відповідальності 

військовослужбовців [156, c. 4; 155, c. 125]. 

На наше переконання, коло суспільних відносин та правових норм, які 

регулюють ці відносини й утворюють відповідні інститути військово-

адміністративного права, є набагато ширшим, а визначені ними підгалузі 

військового права насправді належать до військово-адміністративного права.  

Так, наприклад, учені вважають, що до підгалузі «Право проходження 

військової служби» належать: інститут права комплектування військових 

формувань; інститут права підготовки до військової служби; інститут права 

приписки громадян до призовних дільниць; інститут права проходження 

військової служби; інститут військово-дисциплінарного права; інститут права 

проходження служби у військовому резерві; інститут права виконання 

військового обов’язку в запасі.  

Ми не поділяємо таку думку вчених. На наш погляд, суспільні відносини 

щодо виконання громадянами військового обов’язку та проходження військової 

служби регулюються правовими нормами, які належать до норм 

адміністративного права, а сукупність цих правових норм урегульовує 

суспільні відносини у сфері оборони держави. Ці правовідносини по своїй суті 

є відносинами між суб’єктами публічного управління та громадянами з приводу 

забезпечення публічного інтересу, а саме: захисту прав і законних інтересів 
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людини, суспільства і держави від загроз застосування збройної сили, і за 

своєю природою є адміністративно-правовими відносинами, що регулюються 

нормами адміністративного права [163, с. 40–49]. 

На підтвердження своєї позиції наведемо думку інших учених, авторів 

підручника «Воєнно-адміністративне право (воєнна адміністрація)», які 

вважають, що загальним предметом військово-адміністративного права є 

суспільні відносини, що виникають у галузі адміністративних аспектів 

військової діяльності держави та її інститутів. У військово-адміністративному 

предметі виділяють декілька груп однорідних суспільних відносин у сфері 

забезпечення військової безпеки та оборони держави [145, c. 16]. До першої 

групи належать суспільні відносини у сфері організаційного забезпечення 

військової безпеки і оборони держави, підготовки та застосування з цією метою 

всіх складових військової організації (сектору безпеки і оборони) держави; 

військового будівництва; управління військовою організацією держави та її 

усебічного забезпечення; до другої – відносини, пов’язані з виконанням 

громадянами військового обов’язку, вступом на військову службу за 

контрактом, проходженням військової служби, а також правовим статусом 

військовослужбовців; до третьої – відносини, пов’язані з підтриманням 

військової дисципліни, законності і правопорядку, діяльністю органів 

військової юстиції; до четвертої – суспільні відносини, що виникають у процесі 

збройного конфлікту і стосуються аспектів оперативно-тактичного управління 

військами під час ведення бойових дій [145, c. 16]. 

Ця група суспільних відносин також безпосередньо пов’язана з 

публічною управлінською діяльністю і належить до адміністративного права, 

яка, на думку західних учених та деяких представників сучасної юридичної 

науки, регулюється нормами оперативного права [164], або військово-

оперативного права [155, c. 116]. Розвиток зазначеної групи суспільних 

відносин пов’язаний з імплементацією в національне законодавство норм 

міжнародного права, передусім міжнародного гуманітарного права (права 
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збройних конфліктів), які регулюють суспільні відносини в період збройного 

конфлікту [165; 166]. 

Визнають такий підхід щодо галузевої приналежності правових норм, які 

регулюють суспільні відносини у сфері оборони держави, автори навчального 

посібника «Військова адміністрація» М. М. Тищенко, В. В. Богуцький, 

Є. І. Григоренко. Учені зазначають, що військова адміністрація природно 

пов’язана з галузевими правовими науками та галузями права. Але найтісніший 

зв’язок військова адміністрація має з адміністративним правом. Можна 

стверджувати, що військова адміністрація виступає органічною частиною 

адміністративного права. Базовими для військової адміністрації є положення 

адміністративного права, що стосуються загальних принципів державного 

управління, функцій, форм та методів державного управління, забезпечення 

законності, правопорядку і дисципліни в державному управлінні, питань 

адміністративної та дисциплінарної відповідальності за вчинення 

правопорушень [167, c. 31]. 

На думку сучасних українських учених-адміністративістів, відповідно до 

запропонованої ними концепції системи адміністративного права, уся 

сукупність норм адміністративного права поділяється на загальні та особливі 

норми адміністративного права, які утворюють, відповідно, 

Загальне адміністративне право та Особливе адміністративне право [114, 

c. 332–333; 112, c.71]. Загальне адміністративне право складається з інститутів 

адміністративного права: принципів адміністративного права; джерел 

адміністративного права; суб’єктів публічної адміністрації; суб’єктивних 

публічних прав приватних осіб; адміністративних актів публічної адміністрації; 

публічного майна; позасудового захисту прав і свобод приватних осіб, 

порушених суб’єктами публічної адміністрації [112, c. 72].  

Особливе адміністративне право, що формується в процесі трансформації 

Особливої частини українського адміністративного права, утворюють норми, 

які регулюють засади реалізації публічного управління в окремих галузях 

народного господарства а саме: управління економікою, промисловістю, 
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агропромисловим комплексом; управління в соціально-культурній галузі 

(освіта і наука, культура, охорона здоров’я тощо) [107, c. 18; 119, c. 18; 168, с. 

127–128; 169, с. 45]; управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, 

де виділяють: управління внутрішніми справами, управління юстицією, 

управління національною безпекою, управління обороною [119, с. 18].  

Таким чином, із поглядів сучасної адміністративно-правової науки, що 

ґрунтуються на європейських підходах до системи адміністративного права, 

норми адміністративного права, через які здійснюється регулювання 

суспільних відносин у відповідних сферах взаємодії публічної адміністрації та 

приватних осіб, утворюють окремі підгалузі, що формують систему 

Особливого адміністративного права, яка має замінити Особливу частину 

адміністративного права.  

Р. С. Мельник зауважує, що саме поділ Особливого адміністративного 

права на підгалузі максимальною мірою відповідає структурі адміністративного 

права, що має складатися не з інститутів управління, а з інститутів та 

підгалузей права [170, с. 313]. Система Особливого адміністративного права 

має будуватися відповідно до напрямів діяльності публічної адміністрації, що 

зазначені в Конституції України та визначають перелік обов’язків (функцій) 

публічної адміністрації. Порядок реалізації кожної з таких функцій, а отже, 

регулювання відносин, що будуть виникати в цій сфері між публічною 

адміністрацією та приватними особами, відносин усередині публічної 

адміністрації, а також між останньою та іншими суб’єктами публічного права 

має здійснюватися за рахунок окремої підгалузі Особливого адміністративного 

права [114, с. 332–333; 170, с. 327–328].  

У такому разі Особливе адміністративне право набуває значення 

поліструктурного правового утворення, яке починає регулювати 

адміністративно-правові відносини, що виникають між публічною 

адміністрацією та приватними особами в чітко визначених сферах [114, с. 326], 

серед яких однією з головних виступає сфера оборони держави як функція, 

визначена Конституцією України.  
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Ця концепція підтверджена науковими працями українських учених-

адміністративістів, які доводять існування в межах Особливого 

адміністративного права як складного поліструктурного правового утворення 

різних галузей та підгалузей права: адміністративного процедурного 

права [171], адміністративно-господарського права [172], адміністративно-

спортивного права [115, с. 19], міграційного права [173] та ін.  

Підтримуючи зазначену концепцію щодо системи адміністративного 

права та пропозиції стосовно виділення в межах Особливого адміністративного 

права, яке є поліструктурним утворенням, базових або основних підгалузей, 

необхідність існування яких зумовлена вимогами Конституції України, і до 

яких відносять адміністративно-господарське, муніципальне, поліцейське, 

службове, соціальне, адміністративно-культурне, адміністративно-деліктне, 

адміністративно-будівельне, адміністративно-телекомунікаційне, атомне право, 

право соціального забезпечення, право охорони навколишнього природного 

середовища [114, с. 356; 112, с. 72], вважаємо за необхідне висловити свою 

думку.  

           Перелік підгалузей Особливого адміністративного права на 

сьогодні є відкритим і залежить від функцій, які реалізує публічна 

адміністрація [112, с. 72]. Водночас однією з основних функцій держави, 

визначених Конституцією України (ст. 17), є оборона України, захист її 

суверенітету й територіальної цілісності, яка також визнається справою всього 

українського народу, тобто суспільства [1]. Саме тому реалізація передбачених 

Конституцію України обов’язків (функцій) публічного управління у сфері 

оборони держави та регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері 

оборони держави між  органами публічного управління та приватними особами, 

іншими суб’єктами публічного права, має здійснюватися в межах окремої 

підгалузі Особливого адміністративного права.  

Розвиток і виділення в системі права нових галузей (підгалузей) права 

пов’язаний з розвитком та диференціацією суспільних відносин в українському 

суспільстві й державі, виникненням нових об’єктів правового регулювання, 
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розвитком спеціального законодавства тощо [114, с. 329]. Докорінні зміни, що 

відбуваються в усіх сферах суспільного життя (політичній, економічній, 

соціальній, культурній, безпековій, оборонній) нашої держави, активний 

розвиток суспільних відносин у сфері оборони безпосередньо впливають на 

таку галузь публічного права, як адміністративне право, формування в межах 

Особливого адміністративного права нових підгалузей права.  

Зважаючи на результати сучасних наукових досліджень вітчизняних 

учених-адміністративістів щодо системи адміністративного права та сучасних 

тенденцій її розвитку в умовах активного розвитку суспільних відносин у сфері 

оборони, яке обумовлене фактичним веденням воєнних дій, необхідністю 

проведення оборонної реформи для забезпечення оборони, захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України, доцільно розглядати питання 

щодо формування такої підгалузі Особливого адміністративного права, як 

військово-адміністративне право [174, с. 189–191; 163, с. 40–49]. 

Аналіз наукових поглядів щодо визначення місця системи правових норм, 

які регулюють суспільні відносини у сфері оборони держави, дає змогу дійти 

висновку про те, що предметом правового регулювання військово-

адміністративного права є суспільні відносин, які виникають між органами 

публічного управління та приватними особами, відносини всередині органів 

публічного управління, у тому числі в органах військового управління та 

військового командування, а також між останньою й іншими суб’єктами 

публічного права в різних сферах суспільного життя, спрямовані на 

забезпечення оборони держави України [163, с. 40–49]. Питання розвитку цих 

відносин розглянемо в наступному розділі нашого наукового дослідження. 
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Висновки до розділу 1 

 

Історичний розвиток системи оборони української держави як невід’ємної 

складової самої держави нерозривно пов’язаний з розвитком та існуванням 

різних форм державності і права українського народу. Відповідно до основних 

історичних періодів розвитку державності українського народу, виділимо такі 

основні етапи становлення і розвитку системи оборони держави: 1-й – від 

утворення Київської Русі та час перебування у складі Великого князівства 

Литовського (IX–XVI ст. н.е.); 2-й – період українського козацтва, від 

виникнення Запорозької Січі до ліквідації Козацької держави (XVI–XVIII ст.); 

3-й – період активізації державотворчих процесів, багатодержавності, на 

початку XX ст. (1917–1921 рр.); 4-й – період перебування у складі союзної 

держави – СРСР (1922–1990 рр. XX ст.); 5-й – новітній період, система оборони 

незалежної України (1991 р. – до сьогодні). 

У період Київської Русі склалася та діяла система забезпечення оборони 

держави, що включала в себе органи управління, які поєднували одночасно 

функції адміністративного та військового управління, а також військо, що  

складалося з княжої  дружини та народне ополчення. Суспільні відносини у 

сфері оборони в Київській Русі регулювалися нормами звичаєвого права, в 

основу якого покладено правовий звичай та акти князівського законодавства в 

галузі публічного права (уроки, устави, договори), що фіксували звичаєві 

норми.  

У період Гетьманської України діяла притаманна лише українській 

козацькій державі полково-сотенна організація влади, яка виконувала 

одночасно подвійну функцію публічного адміністративного та військового 

управління, відігравала ключову роль у забезпеченні оборони козацької 

держави та захисті українського народу. Суспільні відносини у сфері оборони 

регулювалися рішеннями Військової ради, як вищого представницького органу, 

універсалами Гетьмана України, які за юридичною силою і значенням можна 

прирівняти до законів, а також підзаконними актами. 
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У період активізації державотворчих процесів, національно – визвольних 

змагань на початку XX ст. (1917–1921 рр.) усі державні утворення на теренах 

України (Українська Народна Республіка, Українська держава, Директорія 

Української Народної Республіки, Західно-Українська Народна Республіка) 

були змушені за короткий термін створювати систему оборони, відповідні 

органи військового управління, власну армію та приймати акти військового 

законодавства. Але політичні помилки та  прорахунки організаційно-правового 

характеру щодо розбудови системи оборони держави призвели до втрати 

державності.  

У новітній період державотворення в Україні протягом 1991–1996 рр.  

закладено  правові основи  систему оборони та необхідні умови для подальшого 

адміністративно-правового забезпечення оборонної функції держави. Було  

створено органи державної влади у сфері оборони, ЗС України, систему 

забезпечення, елементи оборонно-промислового комплексу та систему 

законодавства, яка регулювала їх діяльність. Система законодавства складалася 

із законодавства двох рівнів, власне законів, які визначали основи системи 

оборони та підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання 

законів. 

Прорахунки та помилки, в тому числі організаційно-правового характеру, 

в подальшому реформуванні ЗС України як основного елементу системи 

оборони призвели до втратити ними боєздатності, неготовності до оборони 

держави, відсічі збройній агресії. Водночас в умовах нинішньої складної 

воєнно-політичної обстановки  забезпечення оборони держави та  проведення 

ефективної оборонної реформи, неможливе без урахування історичного 

досвіду, попередніх помилок і прорахунків, у тому числі стосовно правового 

забезпечення оборони держави. 

У сучасній науці оборона держави розглядається як складова воєнної 

безпеки, і як основний структурний елемент загальної системи забезпечення 

національної безпеки.  З погляду юридичної науки, оборона держави – це 

багатогранне комплексне державно-правове явище, яке перебуває в системі 
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складних суспільних відносин, зв’язків та залежностей із сукупністю інших 

суспільних явищ і процесів, та пронизує практично всі сфери життя 

суспільства. 

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 та безпосереднього регулювання нормами адміністративного 

права. 

Докорінні зміни в усіх сферах суспільного життя  нашої держави, 

активний розвиток суспільних відносин у сфері оборони обумовлений  

російською військовою агресією, необхідністю проведення оборонної реформи 

для забезпечення оборони, захисту суверенітету і територіальної цілісності 

України, безпосередньо впливають на формування в межах Особливого 

адміністративного права окремої підгалузі військово-адміністративного права, 

яке регулює сферу оборони. 

Предметом правового регулювання військово-адміністративного права 

виступають суспільні відносин, що виникають між органами публічного 

управління  та приватними особами, відносини в середині органів публічного 

управління, у тому числі в органах військового управління та військового 

командування, а також між органами публічного управління й іншими 

суб’єктами публічного права, спрямовані на забезпечення оборони держави 

України.
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

2.1  Методологія дослідження проблеми адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави 

 

Дослідження такого складного багатогранного державно-правового 

явища, як оборона України потребує використання наявних методів наукового 

пізнання, які ґрунтуються на досягненнях сучасної науки, що дає змогу 

найбільш повно розкрити правова природу, сутність, зміст та особливості 

оборони держави. Пізнання об’єкта дослідження буде ефективним тільки у 

випадку, якщо воно здійснюється у суворій відповідності з вимогами 

методології, яка враховує специфіку об’єкта дослідження, а відповідно, і 

шляхи, методи, способи його пізнання [1, с. 97 ]. У цьому контексті слушною є 

думка вчених, які стверджують, що науку створюють не самі факти, а методи їх 

обробки [2, с. 8 ], методи наукового пізнання. 

У літературі методологія науки, зокрема і юридичної, визначається по-

різному. Методологія (від грец. methodos– спосіб, метод, і logos– наука, знання) 

– буквально «метод творення науки, знань». Методологія у точному значенні 

цього слова являє собою вчення про методи, особливу науку, що ставить своїм 

безпосереднім завданням розроблення і вдосконалення системи прийомів, 

способів наукового пізнання, оскільки «логос» не може бути чимось іншим, ніж 

вченням, думкою, поняттям [3, с. 361]. У сучасній науці методологію 

розглядають як учення про науковий метод пізнання або систему наукових 

принципів, на яких ґрунтується дослідження і здійснюється вибір сукупності 

відповідних пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження [4, с. 361]. 

Так, М. С. Кельман у своїй монографії з методології юридичної науки на 

підставі різних визначень методології класифікує їх таким чином: 1) учення про 

структуру, логічну організацію, методи й засоби діяльності; 2) систему 
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принципів і способів організації; 3) систему підходів, методів і засобів; 

4) сукупність підходів, способів, прийомів і процедур; 5) учення про структуру, 

логічну організацію, методи, засоби й форми діяльності  дослідника в процесі 

пізнання ним досліджуваних явищ [5, с. 39–42]. 

Багатозначність поняття «методологія» на сучасному етапі розвитку 

юридичної науки обумовлена трансформаційними перетвореннями основ 

юридичної науки, плюралістичністю її філософсько-світоглядних основ та 

окремих засобів пізнання державно-правової дійсності [6, с. 4]. 

Методологія як основа наукового пізнання поділяється на дві органічно 

між собою пов’язані і взаємодіючі частини: загальну методологію і 

методологію галузевих наук, у тому числі методологію юридичної 

науки [1, с. 95]. Як зазначає М. І. Козюбра, серед арсеналу методів, якими 

користується юридична наука, практично немає жодного, що не застосовувався 

б в інших областях наукового пізнання [7, с. 28–30].  

Водночас у науковій юридичній літературі наведено значну кількість 

визначень методології юридичної науки. Як вважає О. Ф. Скакун, методологія 

права – це система загальних підходів, принципів, методів, способів і засобів 

пізнання права і держави, реалізованих на основі знань про закономірності їх 

застосування за допомогою сукупності юридичних понять і категорій, а також 

вчення про теоретичні основи їх пізнавального використання [8, с. 8]. 

На думку М. І. Козюбри, методологія юридичної науки – це система 

принципів, способів організації і побудови теоретико-пізнавальної діяльності у 

сфері дослідження державно-правової дійсності, а також вчення про цю 

систему [9, с. 8 ]. 

Методологію юридичної науки, на думку С. Д. Гусарєва і 

О. Д. Тихомирова, можна визначити як систему принципів і способів 

організації побудови та здійснення теоретико-пізнавальної юридичної 

діяльності у сфері дослідження державно-правової дійсності, а також вчення 

про цю систему [10, с. 68 ]. 

Як зазначає П. М. Рабінович, методологію юридичної науки становлять: 
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а) система підходів, методів, способів і засобів наукового дослідження; 

б) вчення, теорія про їх використання в пізнанні державно-правових 

явищ [11, с. 181 ]. 

Сучасну методологію тлумачать як теорію методів дослідження та 

сукупність принципів, прийомів і методів дослідження будь-якого об’єкта. При 

цьому метод найчастіше розглядається як спосіб побудови і обґрунтування 

системи знань про досліджуваний об’єкт [12, с. 276]; як спосіб або засіб 

отримання знання [13, с. 150 ]. У юридичній науці метод також розглядається 

як спосіб відображення і відтворення в мисленні досліджуваного предмета. 

Головними елементами методу є принципи, правила, прийоми, способи і 

засоби [10, с. 62]. Метод – це не сама теорія в її онтологічному змісті, а знання 

про форми, способи, засоби пізнання, послідовність і прийоми їх застосування 

до дослідження відповідних явищ [13, с. 15]. Метод ґрунтуючись на теорії 

методів дослідження (теоретичній системі), насамперед, характеризується 

підходом, що визначає основний шлях, стратегію вирішення поставленого 

завдання [14, с. 144]. 

Вивчення сучасних наукових здобутків з питань методології юридичної 

науки та методології галузевих юридичних наук загалом не демонструє єдиного 

підходу щодо розуміння та розмежування методів і методологічних підходів 

наукового пізнання. Як зауважує В. Нерсесянц, кожна існуюча теорія є 

системним і структурним відображенням конкретного методу пізнання. На неї 

покладено виконання функції методу, що реалізується за допомогою сукупності 

категорій, способів і засобів наукового пізнання досліджуваного 

об’єкта [15, с.11]. Таким чином, методологічний підхід становить сукупність 

знань про процес наукового дослідження, а метод можна визначити як 

сукупність способів і засобів пізнання об’єкта дослідження [16, с. 103]. 

Безспірним у розумінні методу є те, що його розглядають як особливий 

компонент дослідницької діяльності, з допомогою якого відбувається пізнання 

об’єктивних закономірностей. Метод являє собою сукупність правил, прийомів, 

способів і засобів, які застосовуються в певній послідовності для пізнання 
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предмета дослідження і спрямовані на вирішення конкретного пізнавального 

завдання [17, с. 62]. Методи наукового пізнання являють собою ніби 

«цеглинки» або «інструменти» методологічних підходів, а основними 

елементами методу в когнітивному аспекті є знання, принципи, прийоми, 

способи і засоби наукового пізнання [5, с. 68]. 

Розглядаючи питання методології юридичної науки, В. К. Колпаков 

наголошує, що: 1) методологія і метод співвідносяться як ціле і частина цілого, 

як загальне й окреме, як система та її компонент; 2) методологічне знання існує 

у двох основних формах: а) у виді методологічних концепцій; б) у виді окремих 

методів [18, с. 101]. 

У зв’язку з різноманітністю існуючих підходів до визначення поняття 

«методологія», щодо її застосування, для усунення непорозумінь при здійсненні 

наукових досліджень В. К. Колпаков та П. М. Рабінович висловлюють єдину 

думку і вважають необхідним дотримуватися трьох загальнометодологічних 

постулатів: 1) об’єктивна зумовленість обраних методів дослідження його 

предметом. Саме предмет дослідження визначає дослідницький метод, межі 

його застосування та прийнятності; 2) необхідність встановлення єдиної істини, 

вірогідність якої можна довести й перевірити з допомогою певних об’єктивних 

критеріїв; 3) спроможність дослідницького методу наближати до розкриття 

соціальної сутності явищ, що вивчаються, не призводити до її приховування, 

затушовування [11, с. 183; 18, с. 103]. 

У юридичній науці, враховуючи її галузеву специфіку та особливості 

поставлених наукових цілей і завдань, використовують різні методи 

дослідження, загалом, сукупність, систему методів дослідження, які дають 

змогу досягти поставленого завдання та отримати нові знання.  

Більшість авторів виділяють у структурі юридичної методології такі 

основні рівні – філософсько-світоглядний (світоглядний), загальнонауковий 

(міждисциплінарний), конкретно-науковий або спеціально-науковий; деякі 

також додають до цих основних рівнів окремо рівень процедур і методик – 

притаманний конкретному науковому дослідженню тієї або іншої 
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властивості об’єкта [5, c. 61; 10, с. 68].  

На думку П. М. Рабіновича, до складу методології юридичної науки 

входять: 1) філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи 

ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний, визначення чи заперечення 

об’єктивних соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей та 

можливості їх пізнання, здобуття істинних знань про них); 2) загальнонаукові 

методи, що використовуються в усіх або більшості наук (наприклад, 

структурний, функціональний, сходження від абстрактного до конкретного, 

формально-логічні процедури); 3) групові методи, що застосовуються лише в 

певній групі наук, наприклад, тільки в суспільствознавстві (наприклад, метод 

конкретно-соціологічного дослідження); 4) спеціальні методи, що прийнятні 

для дослідження предмета, будь-якої однієї науки (наприклад, у юриспруденції 

– це способи тлумачення норм права, прийоми узагальнення юридичної 

практики тощо) [19, с. 103]. 

М. С. Кельман пропонує, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

науки та її методології, виділення таких рівнів структурної організації 

методології правознавства: 1) світоглядного, на якому визначаються основні 

напрями і загальні принципи наукового пізнання загалом. Цьому рівню 

відповідає правознавство як вид (форма) світогляду; 2) загальнонаукового 

(міждисциплінарний, загальний для всіх наук), що використовується при 

дослідженні об’єктів, які можуть бути предметом методологічного підходу – 

рівень загальнотеоретичної науки; 3) спеціально-наукового, властивого 

юридичним наукам, якщо враховується предметна підстава; 4) спеціально-

юридичного, що притаманний вивченню певних властивостей об’єкта 

(предмета) в межах конкретної науки; 5) процедур і методик конкретних 

юридичних наукових досліджень незалежно від їх дисциплінарної належності. 

Між наведеними рівнями методології правознавства існують органічний 

зв’язок, залежність, підпорядкованість і взаємопроникнення [5, с. 61–62]. 

Схожих поглядів дотримується і В. А. Ліпкан, який вважає, що 

узагальнено структуру методологічного знання можна представити крізь 
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призму таких рівнів: 1) філософська (універсальна) методологія наукового 

пізнання, що визначає загальні принципи пізнання і категоріальний лад науки 

загалом (наприклад, діалектичний метод, логіка), які не зумовлені специфікою 

досліджуваного об’єкта; 2) загальнонаукові методи, які охоплюють усі галузі 

науки і не є власне філософськими, їх специфіка полягає у відносній 

байдужості до конкретних типів предметного змісту окремих наук (аналіз та 

синтез, композиція і декомпозиція, абстрагування); 3) приватно-наукові 

(спеціально-наукові) методи, які застосовуються в межах конкретних наук 

(груп наук, наукових дисциплін) і відображають специфіку досліджуваного 

об’єкта: а)міждисциплінарні методи, які використовуються в межах кількох 

галузей науки, зумовлені не спільністю предмета дослідження, а характером 

його системних міждисциплінарних властивостей (наприклад, синергетичний 

підхід, системологія); б)групові методи, що використовуються лише в певній 

групі наук, які мають спільний предмет дослідження; 4) методика і техніка 

дослідження (набір процедур, за допомогою яких забезпечується достовірність 

емпіричного матеріалу). Водночас учений зазначає, що при дослідженні питань 

національної безпеки, складовою якої є оборона, можна послуговуватися більш 

простою класифікацією, яка зберігає сутнісну константу структури 

методологічного знання: універсальні, загальнонаукові та спеціально-наукові 

методи [12, с. 269].  

Водночас не всі науковці погоджуються з таким підходом щодо рівнів 

структурної організації методології юридичної науки. На думку 

М. В. Костицького, коли йдеться про методологію в юридичній науці, то 

необхідно відмовитися від ієрархій методологій, що визначається як 

філософська, загальнонаукова, конкретно-наукова. Методології слід 

«розташувати» по горизонталі й використовувати їх може вчений за власним 

вибором. Це може бути юснатуралістична, позитивістська, діалектична, 

синергетична чи інша методологія. Не обов’язково зашорювати себе 

методологією, можна використовувати методи з різних методологій 

(у розумних, звичайно, межах), тобто методика конкретного наукового 
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дослідження може виглядати як мозаїка методів [20, с. 3–11 ]. 

Як зазначає П. М. Рабінович, сучасна методологічна ситуація в усьому 

суспільствознавстві в Україні характеризуються переходом до розмаїття 

методологічних підходів, що збагачує, демократизує пошуки істини, вивільняє 

та стимулює дослідницьку енергію, дозволяє більш повно й усебічно осягнути 

предмет дослідження – специфічні державно-правові закономірності. Водночас 

учений застерігає, що такий методологічний плюралізм не повинен 

перетворитися на методологічний анархізм, методологічну нерозбірливість, 

сваволю [11, с. 182–183]. 

Поділяючи цю думку, наголосимо, що дослідження такого комплексного 

державно-правового явища, як оборона держави, що перебуває в системі 

складних суспільних відносин, зв’язків та залежностей із сукупністю інших 

суспільних явищ, інститутів і процесів та питань її адміністративно-правового 

забезпечення, вимагає застосування всього наявного в сучасній науці 

методологічного інструментарію пізнання навколишнього світу та державно-

правових закономірностей [21, с. 4–14 ]. 

Стосовно оборони України як об’єкта адміністративно-правової науки, 

на думку В. В. Сокуренка, методологія дослідження публічного 

адміністрування сферою оборони в Україні – це сукупність методів 

пізнання і технік, завдяки яким вирішуються спеціальні дослідницькі 

завдання, пов’язані з дослідженням особливостей діяльності відповідних 

суб’єктів щодо виконання ними функцій, спрямованих на реалізацію 

публічного інтересу у сфері оборони в Україні [4, с. 17]. 

Ґрунтуючись на розглянутих поглядах щодо методології правових 

досліджень, методології правознавства, на нашу думку, методологія 

дослідження оборони України як об’єкта адміністративно-правової науки – це 

система взаємопов’язаних методологічних підходів, методів, прийомів, 

способів, засобів, методик пізнання і технік, за допомогою яких вирішуються 

наукові дослідницькі завдання, пов’язані з дослідженням особливостей 
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адміністративно-правового забезпечення оборони української 

держави [22, с. 98–102].  

Таким чином, використання методології дослідження адміністративно-

правового забезпечення оборони держави дає змогу визначити методологічні 

підходи, методи і засоби юридичної науки, за допомогою яких вона вивчає 

питання виникнення, функціонування та розвитку такого державно-правового 

явища,як оборона української держави. 

Основні методи, що використані для досягнення завдань цього наукового 

дослідження, об’єктивно обумовлювалися предметом дослідження, яким є таке 

державно-правове явище,як оборона України. П. М. Рабінович констатує, що 

саме предмет дослідження (тобто певна сторона, грань, властивість об’єкта 

дослідження) «веде» за собою дослідницький метод, визначає межі його 

застосування [23, с. 25 ]. 

Предметом дослідження юридичної науки є властивості державно-

правових явищ, зумовлені закономірностями їх виникнення, функціонування та 

розвитку [13, с. 200]. Водночас у межах юридичної науки кожна юридична 

наукова дисципліна вивчає предмет юриспруденції не взагалі, а лише його 

окремі аспекти або сфери, зокрема певні види суспільних відносин та правові 

форми їх регуляції. Так, суспільні відносини у сфері публічного управління, до 

якої належить сфера оборони держави та її адміністративно-правове 

забезпечення, загалом здійснення публічного управління, адміністративно-

правову практику досліджує наука адміністративного права. Наука 

адміністративного права традиційно як складова правової науки використовує 

методологію юридичної науки, відповідно до специфіки предмета 

адміністративного права та специфіки предмета конкретного наукового 

дослідження. 

Саме предмет нашого дослідження, яким є закономірності виникнення, 

функціонування та розвитку такого складного державно-правового явища,як 

оборона української держави, її адміністративно-правове забезпечення, 

визначає методологічні підходи та дослідницькі методи, межі їх застосування 
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та прийнятності. Методологія дослідження проблем оборони української 

держави, її адміністративно-правового забезпечення включає в себе 

такі рівні: філософсько-світоглядний (світоглядний), загальнонауковий 

(міждисциплінарний), спеціально-науковий, рівень процедур і методик, кожен з 

яких охоплює певну систему методів, що використовуються в нашому 

науковому дослідженні для пізнання конкретного суспільного державно-

правового явища – оборони держави, різних аспектів та властивостей 

досліджуваного об’єкта. 

Філософсько-світоглядною основою нашого дослідження є принцип 

плюралізму при виборі методологічних підходів, методів та прийомів, 

досягнутих сучасною наукою, включно з юридичною наукою, які становлять 

фундамент наукового пізнання такого державно-правового явища, як оборона 

держави. З урахуванням специфіки нашого дослідження серед розмаїття 

методів наукового пізнання, для досягнення загальної мети та конкретних 

завдань даного наукового дослідження, з великого кола філософських, 

загальнонаукових, спеціально-наукових методів ми використовували такі, що 

підтверджують обґрунтованість та істинність його результатів.  

У правових дослідженнях як теоретико-світоглядний плацдарм і як 

відправна основа методів пізнання розглядається філософія, що пояснює 

загальні закономірності розвитку і пізнання всіх явищ [24, с. 51]. Саме 

філософія, філософські методи, які мають універсальний характер і виступають 

універсальними методами пізнання, визначають загальні напрями дослідження, 

його генеральну стратегію, але не замінюють інші, спеціальні методи і не 

визначають остаточний результат пізнання. 

У науковому пізнанні, у контексті нашого дослідження оборони держави, 

серед філософських методів провідне місце посідає діалектичний метод, який 

дозволяє розглядати об’єкт пізнання у постійному взаємозв’язку з іншими 

різноманітними явищами людського буття, іншими державно-правовими 

явищами. Саме діалектика як методологічна основа наукового дослідження дає 

змогу використати весь досвід пізнавальної діяльності людства, відображений у 
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законах і категоріях діалектики, при вивченні навколишнього світу, суспільної 

дійсності та державно-правових явищ і закономірностей. Діалектичний метод 

дає змогу досліджувати оборону як державно-правове явище, в її розвитку і 

взаємозв’язку, через використання основних категорій і законів діалектики: 

– єдності й боротьби протилежностей – через категорії суперечності, 

єдності, протилежності, що відображають джерело розвитку; 

– взаємного переходу кількісних і якісних змін, що відображаються в 

категоріях кількості, якості, стрибка, розвитку; 

– заперечення, що відображає спрямованість, наступність і форму 

розвитку через категорії заперечення, самозаперечення [17, с. 64]. 

Використання діалектичного методу, категорій і законів діалектики при 

дослідженні адміністративно-правового забезпечення оборони держави крізь 

призму таких його складових, як одиничне, особливе і загальне, форма і зміст, 

причина і наслідок, простір і час, елемент і структура, необхідність і 

випадковість, дало змогу визначити загальну концепцію і логіку 

дисертаційного дослідження, його зміст та структуру.  

За допомогою діалектичного методу досліджено та з’ясовано особливості 

і закономірності розвитку системи оборони української держави в різні 

історичні періоди, взаємозв’язок та залежність її адміністративно-правового 

забезпечення, що відбувається відповідно до загальних закономірностей і 

тенденцій розвитку суспільства, держави та системи права, її подальший 

розвиток разом із розвитком самої держави, розвиток оборони як складової, 

основного інституту держави (підрозділ 1.1); місце і роль оборони держави в 

системі національної безпеки та її вплив на ефективність системи національної 

безпеки (підрозділ 1.2); розвиток системи органів публічної влади як суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення оборони  (розділ 3); правову природу 

та місце ЗС України,інших військових формувань у суспільстві, державі, 

структурі сектору безпеки і оборони, проблеми їх реформування (розділ 4) 

тощо.  
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Із діалектичним методом змістовно пов’язаний герменевтичний метод, 

який є одним з найбільш дієвих філософських методів аналізу текстів джерел 

права. Застосування герменевтичного методу, у контексті дослідження оборони 

держави, відбувалося в процесі з’ясування змісту та тлумачення текстів 

історичних джерел права, законодавчих та нормативно-правових актів різних 

історичних періодів, як основи правового закріплення та адміністративно-

правового забезпечення оборони держави (підрозділ 1.1), нормативного 

тлумачення функцій, завдань, повноважень та відповідальності суб’єктів 

забезпечення оборони держави (розділи 3, 4).  

Методологія юридичної науки, та її складової, науки адміністративного 

права, використовує групу методів, які називають загальними, 

загальнонауковими (міждисциплінарними) методами. Загальнонаукові методи є 

опосередковуючою ланкою між філософськими методами та 

фундаментальними теоретичними складовими юридичних наукових дисциплін, 

конкретно-науковими методами. На підставі змістовного критерію серед 

загальнонаукових виділяють порівняльний, системний, структурний, 

функціональний, синергетичний, поведінковий, інституціональний, історичний, 

логічний та інші методи цього рівня [10, c. 85]. 

Особливе значення у глибокому й усебічному пізнанні такого державно-

правового явища як оборона держави має застосування системного методу, 

який припускає розгляд державно-правових явищ як цілісних сукупностей, 

різноманітних елементів (складових), що взаємодіють між собою і 

навколишнім середовищем, та розглядається сучасною наукою як один з 

основних методів наукового пізнання. Системний метод надає великі 

можливості для вивчення та дослідження структурних елементів такого 

державно-правового явища, як оборона,розгляду оборони держави як цілісної 

соціальної системи, багатогранного комплексного суспільного державно-

правового явища, яке перебуває в системі складних суспільних відносин, 

зв’язків та залежностей із сукупністю інших суспільних явищ, інститутів і 
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процесів, яка об’єднує взаємопов’язані підсистеми та елементи, що 

охоплюються діалектикою цілого і частини, загального й окремого.  

При дослідженні оборони держави застосовано такі основні положення 

системного методу:  

– державно-правові явища як предмети пізнання мають цілісний характер, 

що зумовлює наявність у них властивостей, які не зводяться до суми 

властивостей їх частин;  

– елементи будь-якого державного-правового явища, яке є системою, 

взаємопов’язані один з одним, так само як і кожне явище з множиною інших 

систем, причому інтерпретація (визначення) властивостей елементів чи систем 

залежить від властивостей системного цілого, частиною якого вони є;  

– будь-яке державно-правове явище має динамічну природу, тобто йому 

властиві процеси виникнення, становлення, розвитку, зміни та припинення 

існування;  

– функціонування та розвиток цих явищ відбуваються в результаті 

взаємодії із зовнішнім середовищем при домінуванні внутрішніх 

закономірностей (його саморозвитку) над зовнішніми чинниками та 

закономірностями [10, c. 86].  

Для вивчення державно-правових явищ та правової реальності 

принципове методологічне значення має також системний (комплексний) 

підхід до використання різних методологічних підходів і методів. Адже 

методологічні підходи і методи не ізольовані один від одного і можуть мати 

взаємозумовлений, інтегративний характер, що викликає появу похідних, 

синтезованих методів і підходів.  У нашому дослідженні, ураховуючи 

специфіку предмета, яким є багатогранне комплексне суспільне явище – 

оборона держави, у межах системного підходу системний метод застосовано 

разом із системно-структурним, системно-функціональним, структурно-

функціональним методами. Це пояснюється тим, що оборона держави, як і 

будь-яке соціальне державно-правове явище, є багатогранним, тому важливо 

здійснити комплексне, системне дослідження його властивостей як цілісного 
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системного явища і його різноманітних підсистем, складових, елементів, а 

також умов і факторів, що визначають це явище та впливають на його розвиток, 

виявлення впливу властивостей окремих частин на систему загалом, 

визначення оптимального режиму її функціонування [22]. 

За умови пізнання складних об’єктів дослідження, яким є оборона 

держави, а також через різнорідність елементів складної системи, виникає 

необхідність розподілення (декомпозиції) системи на системи нижчого рівня 

(підсистеми), які досліджуються автономно, причому з обов’язковим 

урахуванням подальшого узгодження цілей кожної підсистеми із загальною 

ціллю системи. Наприклад, дослідження оборони як складової системи 

національної безпеки, складових сектору безпеки і оборони (ЗС України, інші 

військові формування, правоохоронні органи) як елементів системи оборони 

держави та ін.  

При використанні системного методу досліджують статичні, структурні, 

динамічні компоненти та властивості, їх внутрішні та зовнішні прояви, 

генетичні та функціональні зв’язки, взаємодії із середовищем 

тощо [25, c. 84–86]. Основними категоріями, що використовуються в 

системному дослідженні, є елемент, частина, ціле; внутрішнє – зовнішнє; 

аналіз – синтез; статика – динаміка; склад – структура; зв’язки – відносини; 

властивості тощо [17, c. 72]. 

Системно-структурний метод дає змогу дослідити структуру об’єктів як 

певних систем: соціальних, правових і державних, а також їх елементи. За 

допомогою цього методу досліджують залежності поведінки суб’єктів, 

відповідно до їх статусу, місця і ролі в системі держави, державних інститутів 

та організацій. Зокрема, розглянуто проблеми адміністративно-правового 

статусу суб’єктів забезпечення оборони, їх місце і роль у системі національної 

безпеки і оборони держави, систему спеціальних суб’єктів забезпечення 

оборони (сектору безпеки і оборони) (розділи 3, 4). 

За допомогою системно-функціонального методу досліджено питання 

ефективності адміністративно-правового забезпечення оборони через виділення 
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форм взаємодії суб’єктів забезпечення оборони, визначення їх повноважень, 

компетенції, функцій, розроблено пропозиції щодо законодавчого 

врегулювання питання розмежування повноважень, функцій і завдань між 

суб’єктами забезпечення оборони держави (розділи 3, 4).  

Застосування системного методу разом із системно-структурним, 

системно-функціональним, структурно-функціональним методами для пізнання 

оборони держави, дослідження проблем адміністративно-правового 

забезпечення оборони дало можливість розглядати її як державно-правове 

явище з інтеграційними якостями, яке має відповідні умови для саморозвитку, а 

також притаманну лише їй структуру і функціональність у системі публічного 

управління, забезпечення національної безпеки (підрозділи 1.2, 1.3). Системний 

метод використано для дослідження відповідності й узгодженості динаміки 

становлення, розвитку та зміни системи оборони держави із загальними 

тенденціями та перспективами розвитку суспільства і держави, відповідних 

сфер суспільної діяльності, розвитком системи права (підрозділи 1.1, 2.2), 

системи суб’єктів забезпечення оборони (розділи 3, 4).  

Застосування зазначеної групи системних методів дало змогу дослідити 

властивості складових оборони на рівні відповідних сфер суспільної діяльності 

(підрозділ 1.2), суспільних відносин та системи права (системи 

адміністративного права, військово-адміністративного права та його інститутів 

(підрозділи 2.2, 2.3), відповідних державних інституцій (структура, рівень 

організації, ступінь сталості, розвиненості сектору безпеки і оборони, сили 

оборони) (розділи 3, 4), системи та складових адміністративно-правового 

забезпечення оборони української держави (підрозділ 2.2), визначити систему 

організаційних заходів у науковій, правовій та військовій сферах для 

ефективного адміністративно-правового забезпечення оборони української 

держави (підрозділ 5.2), розмежування функції і повноваження суб’єктів в 

єдиній системі забезпечення оборони держави(розділи 3–4) [22, c. 101].  

Досить важливим для пізнання оборони держави як системного 

державно-правового явища, передусім у нинішніх соціальних умовах та 
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сучасній військово-політичній обстановці навколо України, є застосування 

системного методу в його синергетичній інтерпретації. В енциклопедичній 

літературі синергетика визначається як міждисциплінарне направлення 

наукових досліджень, що вивчає загальні закономірності процесів переходу від 

хаосу до порядку і навпаки, іншими словами, процесів самоорганізації та 

самовільної дезорганізації [26, c. 24]. За допомогою синергетичного методу 

державно-правові явища досліджують як системи, що самоорганізуються, 

виникнення і зміна яких ґрунтуються на випадкових процесах, передусім у їх 

кризових, нестабільних станах [10, c. 87]. Використання синергетики в 

юридичній науці дає змогу розглядати правові явища нетрадиційно, зокрема, як 

складні системні утворення, сталість яких залежить від ступеня їх відповідності 

суспільним потребам та суспільним відносинам, а розвиток відбувається 

відповідно до певних закономірностей розвитку, що виникають і формуються у 

кризових ситуаціях на основі випадкових подій, процесів, явищ та в сукупності 

можуть відігравати ключову роль у самоорганізації соціальної системи та її 

елементів.  

На сьогодні як серед науковців, так і загалом в українському суспільстві 

підтримується думка, що на початковому етапі агресії Російської Федерації 

проти України саме сукупність різних подій, які вплинули на самоорганізацію 

громадянського суспільства, стала одним з головних факторів, що забезпечив 

відсіч збройній агресії на сході України. Суспільна потреба, суспільний інтерес 

у захисті основних прав людини, які можливо реалізувати тільки в умовах 

національної демократичної, правової держави, послаблення державних 

інституцій, неготовності ЗС України та інших військових формування до 

оборони, зумовили небачений патріотичний підйом, самоорганізацію громадян 

та громадянського суспільства. Громадянське суспільство, патріотично 

налаштовані громадяни почали формувати добровольчі батальйони для 

боротьби з російською агресією. Станом на вересень 2014 р. було сформовано 

44 батальйони територіальної оборони ЗС України, 32 добровольчі батальйони 

патрульної служби міліції, 3 батальйони особливого призначення НГУ, а також 
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кілька батальйонів Добровольчого українського корпусу, з яких 37підрозділів 

брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі. Активна участь 

добровольців, добровольчих батальйонів стала неочікуваним фактором 

для агресора і дала змогу нашій країні вистояти в боротьбі з російською 

агресією [27]. 

Дослідження оборони держави з позиції синергетики, використання 

синергетичного методу у поєднанні з іншими методами дозволяє враховувати 

різні випадкові чинники, які можуть мати ключове значення в умовах 

«гібридної війни», щодо прогнозування можливих наслідків для забезпечення 

оборони [22, c. 101]. На думку експертів, у сучасній «гібридній війні» 

співвідношення невійськових (можна вважати непередбачуваних) чинників і 

військових дій становить чотири до одного на користь невійськових дій [28], 

які можуть мати вирішальне значення. 

Безпосередньо синергетичний метод використано при дослідженні питань 

ролі громадянського суспільства в забезпечення оборони нашої 

держави (підрозділ 3.6). 

Під час дослідження проблем адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави застосовано історичний метод, за допомогою якого 

розглянуто виникнення, формування та розвиток цього державно-правового 

явища у хронологічній послідовності й нерозривній єдності з ґенезою 

суспільства і держави, суспільних відносин та права. Застосування історичного 

методу дало змогу осягнути правову природу такого суспільного феномена, як 

оборона держави крізь історичну трансформацію поглядів на це суспільне 

явище, зіставлення висловлених раніше і нинішніх наукових поглядів на 

розвиток правових норм та системи права, що регулюють сферу оборони, 

розвиток системи оборони та суб’єктів оборони в історичній ретроспективі, з 

урахуванням зарубіжного досвіду (підрозділи 1.1, 5.1).  

Застосування історичного методу є обов’язковою передумовою для 

критичного осмислення як власного, так і зарубіжного досвіду розвитку 

системи оборони держави, її адміністративно-правового забезпечення, 
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формулювання відповідних теоретичних висновків та пропозицій, спрямованих 

на вдосконалення правового регулювання сфери оборони держави, 

удосконалення правових норм, законодавчих актів та системи права загалом, 

відповідно до нинішніх історичних умов (підрозділи 1.1, 1.3, 5.1).  

Історичний метод дає змогу врахувати досвід та прорахунки незалежної 

української держави в реформуванні воєнної організації держави (сектору 

безпеки і оборони) та його складових (ЗС України, НГУ, інших військових 

формувань) і забезпечити ефективне проведення та адміністративно-правове 

забезпечення оборонної реформи (підрозділ 1.1, розділ 3,4). У дослідженні за 

допомогою історичного методу розглянуто генезис системи оборони держави в 

різні періоди розвитку української державності, системи військового 

управління, права та законодавства у сфері оборони, виокремлено основні 

етапи становлення і розвитку системи оборони української держави 

(підрозділ 1.1) [29, c. 71]. 

Загальнонаукові методи, що використані в дослідженні, нерозривно 

пов’язані між собою та становлять основу для виділення групи спеціальних 

окремих методів юридичної науки й галузевих юридичних наук, включно з 

наукою адміністративного права.  

У сучасній юридичній науці існують різні погляди щодо визначення 

юридичних окремо наукових методів, оскільки їх формування здійснюється 

довільно на основі як загальнонаукових і філософських підходів, так і 

вузькоспеціальних знань [13, c. 240–241]. До таких методів дослідження вчені 

відносять: історико-правовий метод, порівняльно-правовий метод, формально-

юридичний метод і метод інтерпретації (тлумачення) [17, c. 76]; формально-

юридичний, порівняльно-правовий, системного правового аналізу, соціального 

правового дослідження, правового моделювання, юридичної статистики та 

деякі інші [13, c. 245]. Окремо наукові методи можуть виникати трьома 

способами: 1) у результаті об’єднання будь-якої частини властивостей 

декількох загальнонаукових та філософських методів у новий єдиний спосіб 

наукового дослідження; 2) шляхом виділення деяких якостей будь-якого одного 
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методу в окремий новий спосіб дослідження, що застосовується власне до 

даного конкретного предмета дослідження; 3) внаслідок відповідного 

групування деяких науково-практичних розробок декількох вузькоспеціальних 

наукових дисциплін [13, c. 233; 30, с. 117-127]. 

На думку О. Д. Тихомирова і С. Д. Гусарєва, традиційним для 

порівняльного правознавства та інших галузевих юридичних наук є поєднання 

двох методів, один з яких виступає основним методом, а інший допоміжним. 

Так, виділяють порівняльно-історичний, порівняльно-генетичний, порівняльно-

типологічний методи тощо, серед яких порівняльний метод є допоміжним, а 

інші – основними методами. Водночас у науці наведено приклади використання 

й історико-порівняльного, ціннісно-порівняльного та інших методів. 

Розбіжності між ними не в термінах, а в співпідпорядкованості методів, що 

визначається цілями дослідження і сферою подальшого використання його 

результатів [30, с. 126]. 

Наукове пізнання такого правового явища, як оборона держави, 

визначення характерних особливостей адміністративно-правового забезпечення 

оборони неможливе без застосування порівняльно-історичного та порівняльно-

правового методів. Тому разом з історичним застосовано порівняльно-

історичний метод, під яким розуміють сукупність пізнавальних засобів і 

процедур, за допомогою яких виявлено схожість і відмінність між суспільними 

явищами, що вивчаються, визначено їх генетичну спорідненість, правову 

природу, загальне та специфічне в їх розвитку залежно від історичних умов 

розвитку державності українського народу.  

Порівняльно-правовий метод використано для виявлення загальних 

тенденцій і закономірностей правового розвитку системи оборони, що 

притаманні різним правовим утворенням у межах однієї держави, з’ясування їх 

закономірностей та особливостей у специфічних умовах інших країн.  

Особливого значення порівняльно-правовий метод набуває в умовах 

європейської інтеграції України, зближення правових систем, адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, інтеграції в євроатлантичний 
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безпековий простір, приведення системи оборони до стандартів НАТО. 

Використання зазначеного методу в межах дослідження проблем 

адміністративно-правового забезпечення оборони України дає змогу врахувати 

досвід правового регулювання питань оборони, тенденції розвитку 

законодавства у сфері оборони в демократичних державах, запозичити 

позитивний досвід законотворення, під час проведення оборонної реформи 

створити систему адміністративно-правового забезпечення оборони відповідно 

до стандартів НАТО (підрозділи 3.2, 5.1). 

У нашому дослідженні застосовано також формально-юридичний метод, 

який у юридичній науці інколи називають формально-нормативістським чи 

просто юридичним [17, c. 76]. Його суть полягає у з’ясуванні чинних правових 

норм, їх аналізі, узагальненні, класифікації і конструюванні нових понять на 

основі уже існуючих у правознавстві загальних понять і визначень [31, c. 11]. За 

допомогою цього методу на основі аналізу діючих правових норм та отриманих 

теоретичних результатів можна здійснити формалізацію нових наукових знань 

у правовій формі, нових правових нормах та правових актах. Його застосування 

надало можливість розробити конкретні пропозиції щодо удосконалення 

законодавства у сфері оборони держави як на рівні окремих норм, так і на рівні 

законодавчих актів. 

Зважаючи на те, що в науці взагалі немає так званих «чистих» методів 

дослідження, для отримання нових знань, вирішення теоретичних і практичних 

питань адміністративно-правового забезпечення оборони держави використано 

й інші методи наукового пізнання на всіх рівнях методології сучасної 

юридичної науки у їх єдності та взаємному доповненні. Саме таке поєднання 

різних методів дослідження дозволило найбільш повно розкрити сутності 

такого державно-правового явища, як оборона, прогнозувати напрями його 

розвитку, отримати нові теоретичні знання та розробити практичні пропозиції 

щодо удосконалення адміністративно-правового забезпечення оборони 

української держави. 
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2.2  Поняття та сутність адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави 

 

Для дослідження питань адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави, передачі отриманих у процесі наукової пізнавальної 

діяльності нових знань важливе значення має понятійно-категоріальний апарат, 

що є відображенням дійсності у відповідних категоріях [32, c. 669]. Отримані 

під час дослідження питань адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави нові знання не можуть стати надбанням інших людей, науки, доки не 

будуть матеріалізовані певним чином, сформульовані (формалізовані) та 

систематизовані через понятійно-категоріальний апарат, у формі нових понять, 

суджень тощо.  

Незважаючи на значний науковознавчий потенціал сучасних підходів до 

визначення поняття і сутності категорії «адміністративно-правове 

забезпечення», на те, що поняття «адміністративно-правове забезпечення» 

стало загальновживаним у юридичній науковій літературі, його взято за основу 

та досліджено в багатьох дисертаційних роботах щодо різних державно-

правових явищ та сфер суспільних відносин, питання його розуміння 

залишається дискусійним.  

Останніми роками вчені досліджували питання адміністративно-

правового забезпечення в різних сферах суспільних відносин: інформаційних 

відносин у галузі реклами [33], безпеки цивільної авіації в Україні [34], захисту 

соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в Україні [35], 

народного волевиявлення в Україні [36], діяльності банків в Україні [37], права 

інтелектуальної власності [38], протидії корупції [39], інформаційного порядку 

в Україні [40], фінансової безпеки України [41], діяльності прокуратури в 

умовах реформування правоохоронної системи [42], адміністративно-правового 

забезпечення децентралізації державної влади в Україні [43] та ін. 

Такий підхід, численні наукові праці є свідченням важливості цієї 

категорії для адміністративно-правової науки. Водночас, незважаючи на 
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поширене використання цього поняття в наукових працях, аналіз таких 

досліджень свідчить про наявність різних наукових поглядів, відсутність 

єдиних загальноприйнятих підходів до розуміння його змісту, оскільки зміст 

поняття «адміністративно-правове забезпечення» автори розкривали через різні 

складові елементи [44]. 

Для з’ясування змісту, структури та особливостей адміністративно-

правового забезпечення оборони держави необхідно розглянути логічний ряд 

понять: «забезпечення», «правове забезпечення», «адміністративно-правове 

забезпечення».Незважаючи на часте та широке використання термінів 

«забезпечення» і «правове забезпечення», їх визначення в енциклопедичних 

юридичних джерелах відсутнє. У тлумачному словнику сучасної української 

мови термін «забезпечувати» розглядається в таких значеннях: постачати щось 

у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; 

надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування; створювати 

надійні умови для здійснення чого-небудь, гарантувати щось; захищати, 

охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [45, c. 375]. 

Досліджуючи правовий механізм забезпечення національної безпеки 

України, З. Д. Чуйко розглядає поняття «забезпечення» у широкому значенні, 

як створення умов для здійснення та охорони кого-, чого-небудь від 

небезпеки [46, c. 85]. 

У військових науках, військовій справі під поняттям «забезпечення» 

розуміють комплекс заходів, спрямованих на задоволення різноманітних 

потреб військ (сил) для вирішення завдань повсякденної діяльності, бойової 

підготовки та навчання, підтримання їх у бойовій готовності для ведення 

бойових дій та безпосередньо під час бойових дій. Виокремлюють різні види 

забезпечення військ (сил): оперативне (бойове), матеріально-технічне, 

морально-психологічне, медичне, фінансове, правове та ін.  

З погляду організації військового управління, забезпечення ЗС України 

розглядається як цілеспрямована діяльність органів військового управління 

щодо підготовки та здійснення комплексу заходів, спрямованих на підтримання 
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військ (сил) у високій бойовій і мобілізаційній готовності, збереження їх 

боєготовності та створення сприятливих умов для успішного і своєчасного 

виконання поставлених завдань. За характером завдань, що вирішуються, і 

заходів, які при цьому здійснюються, забезпечення поділяється на оперативне, 

морально-психологічне, правове тощо.  

Таким чином, у військовій науці правове забезпечення розглядається як 

один із видів усебічного забезпечення військ (сил), спрямованих на підготовку 

та ведення бойових дій. Правове забезпечення проводиться безперервно як під 

час підготовки, так і в процесі проведення операцій (бойових дій). 

На думку М. І. Карпенка, під правовим забезпеченням діяльності військ 

(сил) слід розуміти систему заходів, що здійснюється офіцерами і працівниками 

юридичної служби ЗС України щодо виконання своїх службових обов’язків з 

метою повсюдного дотримання особовим складом законності і правопорядку, 

забезпечення та захисту прав і законних інтересів ЗС, соціального та правового 

захисту військовослужбовців, членів їх сімей і працівників ЗС [47]. 

В. В. Шульгін зауважує, що правове забезпечення – це комплекс 

правових заходів та засобів, що здійснюються юридичними службами 

(фахівцями-юристами) Міністерства оборони України та ЗС України з метою 

участі в реалізації державної правової політики у сфері оборони і військового 

будівництва, головним змістом яких є розроблення проектів законів України, 

інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, господарських 

договорів (контрактів), забезпечення захисту законних інтересів військових 

організмів і координації діяльності ЗС України, усебічного юридичного 

супроводу діяльності військ (сил), які спрямовані на неухильне дотримання, 

правильне виконання, використання, застосування та запобігання невиконанню 

вимог законів й інших нормативно-правових актів, нормативних документів 

службовими особами під час виконання покладених на них завдань і 

функціональних обов’язків [48, c. 76].  

На нашу думку, зазначені вчені звужують зміст цього поняття, коли 

розглядають його як діяльність тільки одного суб’єкта правового забезпечення 
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– юридичної служби, і зазначають фактично про правове забезпечення 

діяльності військ (сил) тільки в мирний час та не враховують необхідність 

правового забезпечення підготовки і ведення бойових дій.  

Правове забезпечення як один із видів забезпечення військ (сил) 

здійснюється визначеними суб’єктами безперервно, у процесі повсякденної 

життєдіяльності та під час підготовки і проведення операцій (бойових 

дій) [49, c. 253].  

У юридичній літературі існують й інші визначення поняття «правове 

забезпечення»: це вплив на права і свободи громадян за допомогою певних 

юридичних засобів, насамперед норм права [50, c. 160]; цілеспрямована дія на 

поведінку людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) 

засобів [51, c. 52]. 

Так, М. М. Прохоренко вважає, що правове забезпечення – це сукупність 

організаційно-правових заходів стосовно нормативного врегулювання, 

належного застосування та реалізації правових норм з метою забезпечення 

законності в діяльності органу державної влади. Учений зазначає, що до змісту 

правового забезпечення належать заходи щодо: нормативного врегулювання – 

комплекс заходів стосовно прийняття, зміни чи скасування уповноваженими 

суб’єктами актів відповідно до встановленої процедури; нормативного 

застосування – здійснювана у процедурно-процесуальному порядку владно-

організаційна діяльність уповноважених органів, посадових осіб щодо 

винесення ними індивідуально-правових рішень; реалізації норм – додержання, 

виконання та використання суб’єктами правових норм у практичній 

діяльності [53, c. 251–254].  

На думку К. В. Барсукова, поняття «правове забезпечення» слід 

розглядати у двох значеннях: 1) як діяльність уповноважених державою органів 

щодо здійснення своїх функцій; 2) як результат цієї діяльності, що виражається 

у фактичній реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [54]. 

Правове забезпечення також розглядається як безперервна діяльність 

суб’єктів права, у межах їх компетенції, зі створення правових умов усіма 
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правовими засобами щодо закріплення, реалізації, гарантування, охорони та 

захисту прав і свобод осіб та їх груп [55, с. 11-13].  

У законодавчих актах термін «правове забезпечення» вживається як 

гарантії законності, охорони та захисту прав, захисту законних інтересів, 

створення сприятливих умов для розвитку, діяльності тощо. Так, Кримінальний 

кодекс України від 5 квітня 2001 р. (відповідно до ч. 1, ст. 1) своїм завданням 

визначає правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, 

власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 

безпеки людства, а також запобігання злочинам [56].  

СОБ України, уведеним у дію Указом Президента України від 6 червня 

2016 р. № 240/2016 (п. 3.4), визначено завдання юридичного (правового) 

забезпечення оборонної реформи яке передбачає внесення змін до законів 

України та інших нормативно-правових актів за відповідними напрямами [57]. 

У цьому разі юридичне (правове) забезпечення оборонної реформи 

розглядається тільки як діяльність щодо внесення змін до законів України та 

інших нормативно-правових актів, тобто як правове регулювання суспільних 

відносин у сфері оборони.  

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку, що правове забезпечення – 

це цілеспрямована діяльність уповноважених державою органів щодо 

правового врегулювання суспільних відносин, їх реалізації, охорони і 

захисту з метою забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів 

правовідносин [58, c. 53–69].  

На нашу думку, під правовим забезпеченням оборони держави слід 

розуміти систематичну цілеспрямовану діяльність уповноважених державою 

суб’єктів щодо правового врегулювання суспільних відносин у сфері оборони, 

їх реалізації, охорони і захисту з метою забезпечення оборони держави в разі 

збройної агресії або збройного конфлікту [59, c. 122].  

Оскільки сфера оборони держави в сучасній юридичній науці постає у 

значенні комплексного суспільного державно-правового явища, інтегрованого 
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об’єкта права, елементи якого пронизують усі сфери суспільного життя, 

адміністративно-правове забезпечення її належного функціонування 

здійснюється правовими нормами та засобами публічного права, передусім 

адміністративного, серед яких ключову роль відіграють норми військово-

адміністративного права. Тому в цьому разі йдеться про адміністративно-

правове забезпечення оборони, яке слід розглядати як один із видів правового 

забезпечення. 

У науковій літературі міститься значна кількість визначень 

адміністративно-правового забезпечення залежно від правового явища або 

сфери суспільних відносин, які досліджуються. Так, В. А. Головко розглядає 

адміністративно-правове забезпечення прав учасників дорожнього руху як 

регламентовану нормами законодавства діяльність органів державної влади, 

зміст якої становить створення умов для реалізації, охорони та захисту прав 

громадян як учасників дорожнього руху за допомогою адміністративно-

правових засобів [35, c. 7].  

На думку Г. С. Римарчук, адміністративно-правове забезпечення права 

інтелектуальної власності – це здійснення державою за допомогою правових 

норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних відносин, їх 

юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток [38, c. 8].  

Під адміністративно-правовим забезпечення встановленого порядку 

управління В. І. Марчук розуміє створення та підтримку умов для виконання 

вимог встановленого порядку управління за допомогою адміністративно-

правових засобів у правовій сфері [60, c. 9]. 

А. В. Філіппов під адміністративно-правовим забезпеченням безпеки 

цивільної авіації розглядає механізм адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері цивільної авіації в Україні, який включає в себе 

норми права, правовідносини, процес реалізації зазначених правових норм 

через визначені в цих нормах форми і методи [34, c. 8–10].  

Досліджуючи теоретико-методологічні основи правового забезпечення 

інформаційної сфери України, О. А. Баранов визначає систему такого 
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забезпечення, як комплексне явище, метою якого є забезпечення ефективного 

правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з оборотом 

інформації та забезпеченням цього обороту [61, c. 28].  

Про комплексний та багатоаспектний характер адміністративно-

правового забезпечення зазначає П. І. Шаганенко. На його думку, 

адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури – комплексний, 

багатоаспектний процес або діяльність, яка врегульована нормами 

адміністративного законодавства, здійснюється відповідним органом 

прокуратури і спрямована на утвердження всіх необхідних та належних умов 

для функціонування відповідного органу прокуратури, системи прокуратури 

України загалом, а також передбачає надання відповідних гарантій для 

ефективної діяльності відповідного органу прокуратури [42, c. 4]. 

Як вважає К. І. Бриль, адміністративно-правове забезпечення децентралізації – 

це сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове 

регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади у сфері адміністративного права [62, c. 10].  

На основі проведеного аналізу наявних визначень і наукових підходів 

щодо сутності та змісту адміністративно-правового забезпечення О. М. Гумін 

та Є. В. Пряхін доходять теоретичного висновку стосовно виділення в межах 

цього поняття вузького та широкого аспектів його розуміння. У широкому 

розумінні вчені розглядають адміністративно-правове забезпечення як 

упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою 

органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорону, 

реалізацію і розвиток. Вузьке розуміння визначення адміністративно-правового 

забезпечення, на їх думку, буде змінюватися залежно від сфери суспільних 

відносин, які розглядаються в конкретному випадку [44, c. 48]. 

Узагальнення широкого та вузького аспектів розуміння змісту поняття 

«адміністративно-правове забезпечення», на думку О. А. Заярного, свідчить про 

те, що його основу становить система послідовних, часто різновекторних дій 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, міжнародних організацій та 
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громадських об’єднань, спрямованих на упорядкування чи регулювання 

публічно-правових відносин, охорону соціальних цінностей, що виникають у 

результаті їх реалізації, інструменти здійснення яких визначаються характером 

конкретних суспільних відносин [63, c. 24]. 

Таким чином, більшість учених розглядає адміністративно-правове 

забезпечення не залежно від сфери суспільних відносин, що досліджуються, як 

діяльність уповноважених державних органів щодо урегулювання суспільних 

відносин, їх юридичного закріплення за допомогою правових норм, реалізації і 

охорони.  

Незважаючи на різні підходи, значне розмаїття наукових думок, 

адміністративно-правове забезпечення має характерні ознаки, які визначають 

його зміст та сутність, і повинні враховуватися при визначені даного поняття. 

На нашу думку, до основних, характерних ознак адміністративно-правового 

забезпечення належать: 

– діяльність суб’єктів публічного  управління щодо захисту прав і свобод 

людини, суспільного публічного інтересу (цінностей); 

– діяльність, комплекс заходів, які здійснюють суб’єкти публічного 

управління щодо визначення та реалізації за допомогою права державної 

політики в певній сфері суспільного життя (сфері оборони); 

– діяльність суб’єктів публічного  управління (загальної та спеціальної 

компетенції) у межах визначених законодавством повноважень та компетенції; 

– діяльність, що здійснюється правовими (адміністративно-правовими) 

методами і засобами; 

– діяльність, що здійснюється шляхом врегулювання суспільних відносин 

через юридичне закріплення у правових нормах (нормотворча діяльність), їх 

реалізацію (правозастосовна діяльність), охорону, захист та відновлення в разі 

порушення (правоохоронна діяльність) [58, c. 53–69]. 

Відповідно до цих основних ознак, розглянемо структуру 

адміністративно-правового забезпечення, зокрема адміністративно-правове 

забезпечення оборони держави. З цього питання погляди вчених різняться.  
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Досліджуючи питання адміністративно-правового забезпечення прав 

людини, І. О. Ієрусалімова доходить висновку, що адміністративно-правове 

забезпечення передбачає, насамперед, регулювання за допомогою норм 

адміністративного права суспільних відносин, що виникають для/та в процесі 

реалізації прав і свобод людини та громадянина, вплив на них з допомогою 

передбачених у законодавстві елементів. Крім того, для адміністративно-

правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина важливим 

засобом є реалізація норм адміністративного права та гарантії їх реалізації, під 

якими розуміють умови, засоби, способи, що забезпечують здійснення в 

повному обсязі й усебічну охорону прав і свобод особи [64, c. 13]. 

Таким чином, у структурі адміністративно-правового забезпечення 

науковець виділяє такі основні елементи: правове регулювання за допомогою 

норм адміністративного права, реалізація норм адміністративного права, 

встановлені нормами адміністративного права гарантії реалізації.  

До структури механізму адміністративно-правового забезпечення, 

встановленого порядку управління В. І. Марчук відносить: норми права 

(адміністративно-правові норми); правові відносини (адміністративно-правові 

відносини); принципи дії механізму забезпечення порядку управління; стадії 

порядку управління і їх забезпечення; гарантії здійснення порядку управління; 

акти застосування норм права [60, c. 9].  

Проте, як зазначає Р. В. Ігонін, недоліком такого підходу до розуміння 

змісту поняття «адміністративно-правове забезпечення» є упущення з «виду» 

суб’єктів владних повноважень (публічного управління), які реалізують 

(застосовують) норми адміністративного права у своїй діяльності. На його 

думку, адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів 

загальної юрисдикції слід розглядати як регламентовану адміністративно-

правовими нормами діяльність суб’єктів державно-владних повноважень, що 

спрямована на створення необхідних умов для належного функціонування 

системи судів загальної юрисдикції [65,с. 36-40].  

Схожих поглядів дотримується О. Є. Костюченко, який, характеризуючи 
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ключові ознаки правового забезпечення, констатує, що виключення з 

необхідних ознак правового забезпечення саме безперервної діяльності 

суб’єктів права загалом унеможливлює весь процес забезпечення, починаючи 

від створення правових умов реалізації прав і свобод та завершуючи охороною 

цих прав і свобод, захистом порушених прав [55, c. 11–16].  

Досліджуючи адміністративно-правові основи забезпечення національної 

безпеки, В. А. Ліпкан зауважує, що забезпечення національної безпеки, 

складовими якої є воєнна безпека і оборона, неможливе без її адміністративно-

правового регулювання. Воно виступає як регулятор суспільних відносини у 

сфері національної безпеки, де актуалізується необхідність ужиття комплексу 

заходів, спрямованих як на формування системи нормативних актів, об’єднаних 

цілями і завданнями щодо ефективного регулювання національної безпеки, так 

і розроблення відповідної системи забезпечення національної безпеки 

з однозначним визначенням статусу кожного суб’єкта, що входять 

до неї [66, c. 11].  

Таким чином, учений до елементів адміністративно-правового 

забезпечення національної безпеки відносить: адміністративно-правове 

регулювання національної безпеки, систему нормативних актів, суб’єктів 

забезпечення національної безпеки з визначеним статусом та повноваженнями.  

Для всебічного дослідження сутності та складових адміністративно-

правового забезпечення оборони як цілісної правової категорії необхідно 

розглянути дискусійне питання щодо ступеня його співвідношення з правовим 

(адміністративно-правовим) регулюванням. У наукових дослідженнях 

адміністративно-правового забезпечення різних сфер суспільних відносин 

існують розбіжності думок учених щодо співвідношення цих категорій.  

Більшість науковців, погляди яких ми розглянули вище, дотримуються 

думки, що адміністративно-правове регулювання є елементом 

структури адміністративно-правового забезпечення. Адміністративно-правове 

забезпечення передбачає одним із своїх елементів правове регулювання, а саме: 

комплекс заходів, спрямованих на регулювання суспільних 
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відносин [37, c. 7], упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те 

державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових 

норм [44, c. 48], діяльність, спрямовану на упорядкування чи регулювання 

публічно-правових відносин [63, c. 24], регулювання за допомогою норм 

адміністративного права суспільних відносин [37, c. 7]. 

Прихильники другого підходу фактично ототожнюють ці поняття, 

досліджуючи питання адміністративно-правового забезпечення, розглядають 

тільки питання правового (адміністративно-правового) регулювання. Так, 

О. І. Осауленко під правовим регулюванням розуміє здійснюване державою за 

допомогою права і сукупності правових норм упорядкування відповідних 

суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорону і розвиток [67, c. 256]. 

Схожої думки дотримується О. М. Мельник, яка розглядає правове 

регулювання як державно-владний вплив на суспільні відносини, що 

здійснюється усією системою юридичних засобів з метою їх упорядкування, 

закріплення, охорони та розвитку [68, c. 31]. 

І. М. Шопіна вважає, що правове регулювання – це здійснюване за 

допомогою спеціальних юридичних засобів упорядкування суспільних 

відносин, що включає їх юридичне закріплення, охорону, контроль за їх 

стабільністю та відновлення в разі порушення [69, c. 51]. В. П. Плавич 

констатує, що правове регулювання – це здійснюване державою за допомогою 

права і сукупністю правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх 

юридичне закріплення, охорона і розвиток [70, c. 7].  

С. Г. Стеценко, який більш широко розглядає поняття «адміністративно-

правове регулювання», зазначає про сукупність правових засобів, за допомогою 

яких здійснюється регулювання правового характеру управлінських відносин у 

сфері адміністративного права [71, c. 65–66].  

Сучасна наука адміністративного права розглядає адміністративно-

правове забезпечення як цілеспрямований вплив норм адміністративного права 

на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-

правових заходів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та 
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юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та 

держави [72, c. 88–89].  

У юридичній науковій літературі наведені визначення поняття 

«адміністративно-правове регулювання», які по суті подібні до визначень 

поняття «адміністративно-правове забезпечення». Ці поняття розглядаються як 

цілеспрямований державно-владний, нормативно-організаційний вплив на 

суспільні відносини з метою їх регулювання (упорядкування), закріплення, 

реалізації, охорони, розвитку та гарантування. 

Поряд з наведеним вище підходами існує точка зору, прихильники якої 

розглядають адміністративно-правове забезпечення як одну із складових 

механізму адміністративно-правового регулювання, що складається із 

сукупності адміністративно-правових норм, які регламентують особливості 

діяльності в певній сфері суспільних відносин [73, c. 64–69]. Водночас такий 

підхід не знайшов широкої наукової та практичної підтримки серед науковців. 

Незважаючи на розмаїття наукових поглядів учених, на наше 

переконання, адміністративно-правове забезпечення є більш широким поняттям 

порівняно з адміністративно-правовим регулюванням. Адміністративно-

правове регулювання оборони є тільки одним з елементів адміністративно-

правового забезпечення, за допомогою якого нормами адміністративного права 

регулюються суспільні відносини у сфері оборони держави.  

Р. В. Ігонін, розглядаючи співвідношення цих понять, зазначає, що 

адміністративно-правове забезпечення, на відмінну від адміністративно-

правового регулювання, яке, насамперед, означає процес впливу на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування, це постійна діяльність суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення, яка є більш наближеною до реального 

здійснення (реалізації) правових приписів [65, с. 36-40].  

Таким чином, як адміністративно-правове забезпечення вчений розглядає 

сукупність усіх правових методів, засобів і способів впливу суб’єктів 

публічного управління (владних повноважень) на суспільні відносини, а не 

тільки вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування (регулювання). 
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Адміністративно-правове регулювання – це одна із складових адміністративно-

правового забезпечення, один з його елементів, спрямований на регулювання 

нормами адміністративного права суспільних відносин у різних сферах 

суспільної діяльності, пов’язаних із забезпеченням оборони держави, це 

фактично нормотворча діяльність суб’єктів забезпечення оборони в межах 

компетенції, визначеної законодавством [58, c. 53–69].  

Стосовно складових структури адміністративно-правового забезпечення, 

на наш погляд, найбільш обґрунтованою є думка О. М. Гуміна та Є. В. Пряхіна. 

За результатами аналізу наукових праць, у яких досліджено питання 

адміністративно-правового забезпечення різних сфер суспільних відносин, у 

його структурі вчені виділяють п’ять елементів: 1) об’єкт адміністративно-

правового забезпечення; 2) суб’єкт (суб’єкти) адміністративно-правового 

забезпечення; 3) норми права (норми адміністративного права); 

4) адміністративно-правові відносини та їх зміст; 5) гарантії, заходи, засоби, 

форми та методи адміністративно-правового забезпечення [44, с. 46-50].  

Загалом підтримуючи зазначену позицію вчених, розглянемо структуру 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави через складові 

елементи. Об’єктом адміністративно-правового забезпечення оборони буде 

виступати публічна управлінська діяльність держави, тобто суспільні відносини 

у сфері оборони, які потребують правового регулювання та реалізації за 

допомогою норм адміністративного права. Узагалі нормами адміністративного 

права регулюються різні сфери публічного управління, зокрема управління 

сферою національної безпеки і оборони або окремо управління сферою 

оборони та сферою національної безпеки [74, c. 371–398; 75, c. 345–352], 

адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері 

оборони [76, c. 391–409].  

Сфера оборони держави розглядається як широке коло суспільних 

відносин, що пронизують різні, практично всі сфери життя суспільства, як 

комплекс різноманітних суспільних відносин, що виникають у процесі 

діяльності держави із забезпечення її здатності до захисту в разі збройної 
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агресії або збройного конфлікту, практичного здійснення військового захисту 

держави, включаючи використання ЗС України, у випадку агресії проти неї, а 

також при виконанні завдань, що передбачені міжнародно-договірними 

обов’язками держави [76, c. 391]. Ці суспільні відносини включають у себе 

систему політичних, правових, економічних, соціальних, воєнних, наукових, 

науково-технічних, інформаційних, організаційних та інших заходів держави 

щодо підготовки до збройного захисту в разі агресії [77].  

Питання визначення сфер суспільних відносин, що впливають на 

забезпечення оборони держави, актуальне у зв’язку з реалізацією концепцій, 

реальним веденням «гібридної війни», в умовах якої, крім безпосередньо 

військової складової, зростає роль невійськових чинників. Основним 

інструментом «гібридної війни» є створення державою-агресором у державі, 

обраній для агресії, внутрішніх суперечностей та конфліктів шляхом 

проведення спеціальних операцій (інформаційних, диверсійних, терористичних, 

кібератак), з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей 

агресії, які зазвичай досягаються звичайною війною [78, c. 67]. Ці невійськові 

чинники безпосередньо впливають на військову, силову складову забезпечення 

оборони. Наприклад, вплив інформаційних, інформаційно-психологічних 

операцій як безпосередньо на військовослужбовців, так і на все цивільне 

населення, їх готовність до збройного захисту, оборони держави, вплив 

кібератак на систему державного та військового управління, банківську 

систему, що може паралізувати всю економічну діяльність, систему управління, 

матеріального забезпечення тощо. Сьогодні на міжнародному рівні провідні 

політики висловлюють думки стосовно необхідності на рівні Генеральної 

асамблеї ООН проведення дискусії щодо міжнародних правових меж ведення 

кібернетичної війни, з метою захисту від її наслідків цивільної інфраструктури і 

цивільного населення [79]. В умовах «гібридної війни» коло суспільних 

відносин, що стосуються сфери оборони, буде розширюватиметься. Більш 

детально різні групи суспільних відносин у сфері оборони розглянемо в 
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наступному підрозділі при дослідженні адміністративно-правових відносин у 

сфері оборони. 

Суб’єктами адміністративно-правового забезпечення оборони є суб’єкти 

адміністративних правовідносин, наділені владними повноваженнями, правами 

й обов’язками у сфері оборони. Суб’єкт адміністративного права, зазвичай, 

визначають як учасника суспільних відносин, який має суб’єктивні права та 

виконує суб’єктивні обов’язки, встановлені адміністративно-правовими 

нормами [80, c. 214–215]. Суб’єкти адміністративного права можуть бути 

індивідуальні (громадяни, іноземці, особи без громадянства) та колективні, які 

поділяються на державні (сама держава, створені нею державні органи) і 

недержавні організації [81, c. 41].  

Серед суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони, 

насамперед, слід розглядати державу та уповноважені державою органи, які 

наділені владними повноваженнями щодо правового регулювання, реалізації, 

охорони, захисту суспільних відносин у сфері оборони. У сучасних умовах 

тільки держава може забезпечити національну безпеку і оборону, а державні 

органи виступають основними суб’єктами забезпечення оборони.  

Відповідно до Конституції України, захист суверенітету і територіальної 

цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього 

Українського народу, оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності покладаються на ЗС України (ст. 17). Крім того, 

захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України є обов’язком 

громадян України (ст. 65). На основі цих конституційних положень суб’єкти 

адміністративно-правового забезпечення оборони визначаються 

законодавством України. Зокрема, Закон України «Про оборону України» 

визначає права і обов’язки таких суб’єктів забезпечення оборони: Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради 

Національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, ЗС 

України, Генерального штабу ЗС України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, 
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центральних та інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб, 

громадян України. 

Державно-вольовий вплив на суспільні відносини у сфері оборони 

здійснюється за норм адміністративного права. Суспільні відносини у сфері 

оборони держави як одній із сфер публічного управління за своєю правовою 

природою є адміністративно-правовими відносинами і регулюються нормами 

адміністративного права, а більш конкретно – нормами військово-

адміністративного права, яке в структурі сучасного адміністративного права є 

підгалуззю Особливого адміністративного права [82, c. 40–48].  

Норма права являє собою встановлене державою загальнообов’язкове 

правило поведінки, дотримання якого гарантується насамперед, юридичними 

засобами, включаючи і застосування державного примусу. Це стосується і норм 

адміністративного права. Під адміністративно-правовою нормою слід розуміти 

норму права, що регулює суспільні відносини у сфері публічного (державного) 

управління, а також відносини управлінського характеру щодо внутрішньої 

організації діяльності органів виконавчої влади, діяльності органів законодавчої 

та судової влади, відносини у сфері здійснення державної служби, а також 

відносини, пов’язані з організацією адміністративного судочинства. 

При цьому адміністративно-правові норми виконують регулятивну 

функцію у сфері оборони, тобто спрямовані на упорядкування, організацію та 

удосконалення суспільних відносин, які складаються у сфері публічного 

управління обороною держави. Норми адміністративного права також 

забезпечують охорону і захист суспільних відносин у сфері публічного 

управління обороною від порушень. Цими нормами передбачено утримування 

від здійснення протиправних діянь, а також регулювання застосування 

адміністративного впливу при посяганні на відносини у сфері оборони, тобто 

виконання охоронної і захисної функцій.  

Таким чином, норми адміністративного права є елементом 
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адміністративно-правового забезпечення оборони держави, за допомогою 

яких врегульовуються суспільні відносини у сфері оборони, реалізуються, 

охороняються та відновлюються правовідносини в разі їх 

порушення [59, c. 134]. 

Суспільні відносини у сфері оборони держави, урегульовані нормами 

адміністративного права, породжують адміністративно-правові відносини між 

суб’єктами забезпечення оборони. У теорії адміністративного права 

концептуально адміністративно-правові відносини розглядають як урегульовані 

правовими нормами відносин, що виникають та існують між суб’єктами 

публічного права і спрямовані на впорядкування стосунків у суспільстві, 

забезпечення засобами державного примусу правопорядку, добробуту та 

безпеки громадян і суспільства [83, c. 8]. 

Адміністративно-правові відносини у сфері оборони держави – це 

врегульовані адміністративно-правовими нормами правові зв’язки, що 

виникають, розвиваються та припиняються між суб’єктами забезпечення 

оборони у процесі реалізації адміністративно-правових норм.  

Стосовно виділення О. М. Гуміним та Є. В. Пряхіним такого елементу 

адміністративно-правового забезпечення, як «гарантії, заходи, засоби, форми та 

методи адміністративно-правового забезпечення» [44], на нашу думку, заходи, 

засоби, форми та методи адміністративно-правового забезпечення є складовими 

елементами безпосередньо гарантій. У сучасній юридичній літературі під 

гарантіями розуміють умови, засоби і способи, які забезпечують реалізацію, 

усебічну охорону й захист прав особи [84, c. 555; 85, c. 251; 86, c. 168], 

законних прав та інтересів суб’єктів правовідносин. У цьому разі гарантії 

розглядають як складову частину, елемент адміністративно-правового 

забезпечення, що передбачає здійснення в повному обсязі й усебічну охорону 

прав та свобод [64, c. 83]. У найбільш широкому розумінні гарантії включають 

у себе всі існуючі об’єктивні і суб’єктивні чинники, які створюють необхідні 

умови та сприяють реалізації прав і законних інтересів, усунення можливих 

перешкод для їх повного або належного здійснення. Гарантії поділяються на 
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загальні (ідеологічні, політичні, економічні) та правові (юридичні), що 

перебувають у перманентному взаємозв’язку і постійно взаємодіють та 

впливають однин на одного. Правові (юридичні) гарантії(від франц. garantie – 

запорука, умова, забезпечувати що-небудь) – встановлені законом засоби 

забезпечення використання, дотримання, виконання і застосування норм права, 

які поділяються на два види: нормативно-правові та організаційно-правові 

гарантії [84, c. 555–556].  

Правові (юридичні) гарантії – це законодавчо закріплені засоби 

охорони суб’єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а 

також засоби забезпечення законності й охорони правопорядку, інтересів 

особистості, суспільства і держави. Гарантії включають у себе правові 

засоби, способи, заходи, форми та методи адміністративно-правового 

впливу на суспільні відносини у сфері оборони, тобто адміністративно-

правового забезпечення оборони. Важливе значення гарантій для 

адміністративно-правового забезпечення оборони полягає в тому, що вони 

як система особливих умов, засобів і способів безпосередньо забезпечують 

реальне здійснення та реалізацію прав [87, c. 88] суб’єктів забезпечення 

оборони. 

Як елемент адміністративно-правового забезпечення оборони гарантії 

(сукупність засобів, способів, форм та методів забезпечення) потрібні на всіх 

стадіях забезпечення оборони, зокрема, на стадії врегулювання суспільних 

відносин (нормотворча діяльність), на стадії реалізації правовідносин та 

застосування правових норм (правозастосовна діяльність), на стадії охорони та 

захисту правовідносин, відновлення порушених прав у сфері оборони 

(охоронна діяльність) [58, c. 53–69]. До того ж гарантії необхідні для всіх 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони, для реалізації ними 

своїх повноважень, прав і обов’язків у сфері оборони. Наприклад, правові 

(юридичні) гарантії прав військовослужбовців, які поділяються на нормативно-

правові [88] та організаційно-правові [89], одночасно є як гарантіями прав 

військовослужбовців, так і гарантіями адміністративно-правового забезпечення 
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оборони держави. Без реалізації цих гарантій громадяни України як суб’єкти 

забезпечення оборони не зможуть у повному обсязі реалізувати свої права і 

обов’язки у сфері оборони держави. Відсутність гарантій реалізації 

громадянами України своїх права і обов’язків у сфері оборони призведе до 

негативних наслідків для адміністративно-правового забезпечення оборони 

загалом, оскільки один із суб’єктів забезпечення не зможе реалізувати свої 

повноваження, права і обов’язки у сфері оборони, визначені адміністративно-

правовими нормами, законодавством.  

Таким чином,гарантії як елемент адміністративно-правового 

забезпечення оборони за допомогою правових засобів, способів, форм та 

методів адміністративно-правового впливу власне на практиці забезпечують 

утілення в життя політики держави у сфері оборони, практичну реалізацію 

суб’єктами забезпечення своїх повноважень і реалізацію суспільного 

публічного інтересу у сфері оборони держави [90, с. 20–29].  

Зважаючи на результати аналізу складових елементів адміністративно-

правового забезпечення оборони, констатуємо, що всі вони спрямовані на 

створення за допомогою передусім адміністративного права, всіх наявних 

правових засобів, способів і методів, належних умов для реалізації державної 

політики у сфері оборони, її збройний захист у разі агресії. 

На наше переконання, метою адміністративно-правового забезпечення 

оборони нашої держави слід вважати саме створення належних умов 

ефективного функціонування системи оборони з урахуванням реального стану 

суспільних відносин та міжнародного досвіду, здійснення публічного 

управління обороною держави на основі чіткого та ефективного розподілу 

повноважень між суб’єктами забезпечення, а також встановлення нормами 

адміністративного права гарантій реалізації суб’єктами забезпечення своїх прав 

і обов’язків у сфері оборони держави. 

Отже, адміністративно-правове забезпечення оборони держави слід 

розглядати в аспекті певних дій, діяльності суб’єктів забезпечення, які 

необхідні для розв’язання завдань щодо створення належних умов ефективного 
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функціонування системи оборони, як діяльність уповноважених державою 

органів щодо врегулювання суспільних відносин у сфері оборони, їх 

юридичного закріплення, реалізації, розвитку, охорони та поновлення в разі 

порушення, із застосуванням адміністративного права.  

Як зазначає Д. М. Євенко, досліджуючи питання правового 

забезпечення оборонної функції держави, до правових форм здійснення 

оборонної функції слід віднести такі види діяльності держави, її 

уповноважених органів, як правотворча (законодавча), правозастосовна, 

правоохоронна діяльність [91]. 

         Діяльність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення щодо 

створення необхідних умов для реалізації державної політики у сфері 

оборони включає такі складові адміністративно-правового впливу на 

суспільні відносини 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 (правозастосовна діяльність); 

діяльність щодо охорони, захисту та відновлення порушених прав у сфері 

оборони (правоохоронна діяльність) [59, c. 137]. 

Таким чином, під адміністративно-правовим забезпеченням оборони 

держави слід розуміти регламентовану адміністративно-правовими нормами 

системну діяльність суб’єктів забезпечення оборони, передусім 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 в разі збройної 

агресії.  
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2.3 Адміністративно-правові відносини у сфері оборони держави та їх 

правове регулювання 

 

Дослідження адміністративно-правового забезпечення оборони держави 

як окремої сфери суспільних відносин, на нашу думку, доцільно здійснювати 

через призму існуючих правових відносин у сфері оборони держави, з 

урахуванням їх характерних специфічних рис, особливостей правового 

регулювання та правореалізації в процесі здійснення суб’єктами публічного 

управління своїх повноважень у сфері оборони. 

Поняття та особливості адміністративних правовідносин у сфері оборони 

України слід розглядати, насамперед, відповідно до загальної характеристики 

такої категорії, як правові відносини на загальнотеоретичному рівні. 

Незважаючи на численні наукові дослідження цієї проблеми, питання 

правовідносин залишається одним із найскладніших у теорії і практиці 

юридичної науки, науковці мають різні підходи і різні погляди на правові 

відносини, триває дискусія щодо загальновизнаного розуміння їх сутності.  

Так, О. І. Харитонова виділяє декілька підходів щодо розуміння правових 

відносин. Зокрема, прихильники найбільш радикальної позиції трактують 

правові відносини як такі, що охоплюють увесь масив суспільних відносин, 

оскільки останні, на їх переконання, не можуть існувати поза правом. На їх 

думку, будь-які вольові відносини між людьми мають бути внормованими, 

тобто вираженими через правові відносини. Прихильники іншого погляду, що є 

більш популярним, і якого дотримується більшість учених, розглядають правові 

відносини як категорію, що не є тотожною поняттю суспільних відносин. Вони 

вважають суспільні відносини категорією більш широкою, ніж правові 

відносини, які слід розглядати як один із видів суспільних відносин, 

урегульованих нормами права [92, c. 57–59].  

Загалом, у юридичній літературі на загальнотеоретичному рівні правові 

відносини розглядаються як: суспільні відносини, що регулюються 

правом [93, c. 44], передбачені юридичною (правовою) нормою суспільні 
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відносини, що виражаються у взаємних юридичних правах і обов’язках 

суб’єктів права [94, c. 77]; суспільні відносини, що виникають та здійснюються 

на основі норм права й виражаються у взаємних юридичних правах і обов’язках 

суб’єктів права [95, c. 31]; урегульовані нормами права і забезпечувані 

державою вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку 

між суб’єктами – правомочними (носіями суб’єктивних прав) і зобов’язаними 

(носіями обов’язків [96, c. 384]; вид суспільних відносин, що виникають на 

основі права й учасники яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків [97, c. 226]. 

Відповідно до диференціації визначення правовідносин на рівні 

загального поділу права на приватне і публічне, характеристика правовідносин 

як суспільних відносин, урегульованих нормами права, стосується здебільшого 

відносин, які виникають у сфері публічних галузей права (передусім, 

адміністративних, усіх процесуальних тощо). Щодо характеристики 

правовідносин на конкретно галузевому (адміністративному) рівні, то вони 

виступають як власне конкретні суспільні відносини, урегульовані певними 

нормами відповідної галузі права стосовно конкретних суб’єктів, що існують та 

діють у межах правового регулювання відповідної галузі права [92, c. 60–61]. 

Зазначене стосується визначення та характеристики правовідносин у 

сфері оборони держави, які є врегульованими нормами адміністративного права 

суспільними відносинами у сфері оборони держави. У юридичній літературі ця 

група правовідносин у сфері оборони держави охоплюється поняттям «воєнні 

відносини», або «військові відносини» [98, c. 22].  

Зважаючи на те, що військові правовідносини, по-перше, складаються 

переважно у сфері публічного управління, а домінування адміністративно-

правових аспектів та адміністративних норм є особливістю правового 

регулювання сфери оборони держави; по-друге,військові відносин за своєю 

юридичною природою і внутрішньою суттю є різновидом суспільних відносин, 

що складаються у процесі здійснення державою публічного управління 

(виконавчо-розпорядчої діяльності) у сфері оборони та регулюються нормами 
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адміністративного права, на нашу думку, цю окрему групу однорідних 

адміністративних правовідносин у сфері оброни держави можна назвати 

військово-адміністративними правовідносинами [99, с. 4–16]. 

У цьому випадку адміністративні правовідносин у сфері оборони 

(військово-адміністративні правовідносини) виступають як конкретні суспільні 

відносини, урегульовані нормами військово-адміністративного права як 

підгалузі Особливого адміністративного права [82; 100; 101]. 

Сучасна наука адміністративного права розглядає адміністративно-

правові відносини як стійкі правові зв’язки між суб’єктами й об’єктами 

публічного управління, що виникають у результаті дії адміністративно-

правових норм [74, c. 34], урегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини, в яких їх сторони (суб’єкти) взаємозв’язані й взаємодіють 

шляхом здійснення суб’єктивних прав і обов’язків, встановлених і 

гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами [102, c. 178], 

суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають 

носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права 

[103, c. 96; 104, c. 57], урегульовані нормами адміністративного права суспільні 

відносини, які складаються у сфері державного управління [75, c. 34], 

урегульовані адміністративно-правовою нормою суспільні відносини, що 

складаються у галузі державного управління та адміністративної охорони 

публічного правопорядку, один з учасників (або всі учасники) яких є носієм 

владних повноважень, а також суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, які 

перебувають під охороною держави [105, c. 193]. 

Найбільш сучасним є підхід до цього питання Т. О. Коломоєць. Вона 

розглядає адміністративно-правові відносини як суспільні відносини, 

урегульовані нормами адміністративного права, суб’єкти яких наділені правами 

й обов’язками у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, а також у процесі публічного (державного і самоврядного) 

управління у сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного 

розвитку та охорони громадського порядку [106, c. 43–44].  
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Таким чином, розглянуті нами підходи та погляди сучасних учених- 

адміністративістів переконливо доводять схожість їх поглядів по суті і вони мало 

чим відрізняються за своїм змістом. Крім того, переважна більшість учених-

адміністративістів у межах єдиного підходу розглядають адміністративно-правові 

відносини якрезультат регулюючого впливу адміністративно-правової норми на 

суспільні відносини, унаслідок чого суспільні відносини перетворюються на 

правові відносини, а більш конкретно на адміністративно-правові відносини. При 

цьомусуспільні відносини становлять зміст адміністративних правовідносин та 

існують як реальні відносини.  

Як підкреслював В. Б. Авер’янов, адміністративно-правової форми можуть 

набувати різні види суспільних відносин, але насамперед це стосується державно-

управлінських відносин, які становлять вагому частку в змісті предмета 

адміністративно-правового регулювання [107, c. 60]. Адміністративні 

правовідносини передусім пов’язані безпосередньо з публічним управлінням, 

практичною реалізацією завдань, функцій і повноважень держави в процесі 

державно-управлінської діяльності, із публічною управлінською діяльністю 

держави в різних сферах суспільного життя, однією з яких є сфера оборони 

держави.  

Державне (публічне) управління в адміністративному праві визначається 

як нормотворча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади з метою 

владно-організаційного впливу на відповідні суспільні відносини і процеси в 

різних сферах суспільного життя, а також внутрішньо організаційна діяльність 

апарату всіх державних органів щодо забезпечення належного виконання 

покладених на них завдань, функцій і повноважень [107, c. 60–61].  

Питання особливостей адміністративно-правового забезпечення оборони 

та адміністративно-правових відносин у сфері оборни України залишається 

недостатньо дослідженим в адміністративно-правовій науці. Тому зміст 

зазначеної проблеми розглянемо через різні підходи науковців 

щодо визначення особливостей, характерних ознак адміністративно-правових 

відносин загалом [92, c. 57–58; 74, c. 34; 103, c. 96; 75, c. 34–35; 
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108, c. 20; 109, с. 234–236], атакож особливостей адміністративно-правових 

відносин, відповідно до різних сфер діяльності суб’єктів адміністративного 

права [110, c. 33–34; 111, c. 33–34].  

Завдяки такому підходу можна виділити низку характерних рис, які 

узагальнюють поширений у науці адміністративного права погляд на ознаки 

адміністративно-правових відносин, зокрема: 1) виникають у сфері публічного 

управління; 2) однією зі сторін обов’язково є орган влади; 3) урегульовані 

адміністративно-правовими нормами; 4) їхні учасники виступають носіями 

прав і обов’язків у сфері публічного (державного) управління; 5) мають 

державно-публічний характер; 6) є відносинами «влада – підпорядкування» і 

визначаються юридичною нерівністю сторін; 7) можуть виникати за 

ініціативою будь-якого суб’єкта адміністративного права, згода іншої сторони 

не є обов’язковою; 8) порушення стороною своїх обов’язків зумовлює її 

відповідальність перед державою в особі її компетентних органів; 9) для 

органів управління їх права є одночасно і обов’язками; 10) за порушення 

обов’язків застосовуються, як правило, заходи адміністративного примусу; 11) 

спори між сторонами мають особливий правовий режим забезпечення 

законності (адміністративний і судовий) [112, с. 11–18]. 

Такі ознаки й особливості адміністративно-правових відносин притаманні 

і сфері публічного управління обороною української держави. П. П. Богуцький 

підкреслює, що військова сфера суспільної діяльності (сфера оборони держави) 

характеризується притаманними лише їй відносинами, які виникають та 

існують у межах функціонування воєнної організації держави (сектору безпеки 

і оборони) [113, с. 4–17]. Саме в діяльності складових сектору безпеки і 

оборони (ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України») [114], при 

реалізації ними повноважень, прав і обов’язків у сфері оборони, будуть 

виявлятись особливості адміністративно-правових відносин у сфері оборони 

держави (військово-адміністративних правовідносин).  

Сьогодні між ученими-адміністративістами фактично не існує 

суперечностей щодо основних (загальноприйнятих) ознак, притаманних 
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адміністративним правовідносинам. Водночас різні науковці у своїх 

дослідженнях до загальноприйнятих ознак адміністративних правовідносин 

додають додаткові ознаки, які стосуються відповідної сфери публічного 

управління.  

Характерні риси адміністративно-правових відносини у сфері 

національної безпеки, складовою якої, як ми зазначали, виступає сфера оборони 

держави, у своїй дисертаційній роботі розглянув В. А. Ліпкан [111, c. 92]. На 

його думку, адміністративно-правові відносини у сфері національної безпеки – 

це врегульовані нормами права суспільні відносини у сфері національної 

безпеки, в яких їх сторони (суб’єкти) взаємопов’язані й взаємодіють шляхом 

здійснення суб’єктивних прав та обов’язків, встановлених і гарантованих 

відповідними адміністративно-правовими нормами. Адміністративно-правові 

відносини у сфері національної безпеки і оборони мають основні характерні 

ознаки, притаманні адміністративно-правовим відносинам, а також 

обумовленні окремою сферою публічного управління, сферою національної 

безпеки і оборони, відповідно до її специфіки [115, с. 84–85]. 

Зважаючи на існуючі в адміністративному праві підходи щодо 

загальноприйнятих ознак та характернихособливостей адміністративно-

правових відносин [103, c. 43–44; 110, c. 33–34; 116], а також те, що оборона 

держави є складовою, видом національної безпеки, окремою сферою 

публічного управління й адміністративно-правові відносини в цій сфері мають 

окремі характерні риси та особливості [115, c. 83–84], інтерпретуємо ці підходи 

на адміністративно-правові відносини у сфері оборони України. 

 Іншими словами, адміністративно-правові відносини у сфері оброни 

держави як одній із сфер публічного управління мають свої характерні ознаки. 

Особливостями адміністративно-правових відносин у зазначеній сфері є такі: 

– адміністративно-правові відносини у сфері оборони держави є 

складовою відносин у сфері публічного державного управління, вони 

виникають у процесі практичної реалізації функцій і завдань держави щодо 

забезпечення оборони України; 
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– права і обов’язки суб’єктів адміністративних правовідносин у сфері 

оборони України асиметричні й пов’язані з діяльністю органів публічного 

управління у сфері оборони; 

– у цих відносинах одним із суб’єктів виступає орган публічного 

управління або юридична чи фізична особа, наділені правами й обов’язками у 

сфері оборони України; 

– адміністративно-правові відносини у сфері оборони виникають за 

ініціативою одного із суб’єктів, і згода іншої сторони не є обов’язковою 

умовою для їх виникнення; 

– адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення оборони 

України – це особливий правовий зв’язок між суб’єктами, один з яких має 

право вимагати від іншого такої поведінки, яка передбачена адміністративно-

правовою нормою; 

– суб’єкт адміністративно-правового забезпечення оборони України 

зобов’язаний реалізувати власні матеріальні та процесуальні права, тобто право 

виступає одночасно і обов’язком суб’єкта адміністративно-правових відносин у 

сфері забезпечення оборони держави; 

– у випадку порушення норм, що регулюють суспільні відносини у сфері 

забезпечення оборони, порушник несе відповідальність не перед іншою 

стороною, а перед державою, залежно від рівня суспільної небезпеки 

правопорушення; 

– адміністративно-правові відносини у сфері оборони України можуть 

реалізовуватися на основі як влади і підпорядкування, так і на рівності сторін, 

коли кожен суб’єкт має виконувати конкретні вимоги адміністративно-правової 

норми. Саме наявність взаємних прав і обов’язків у суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення оборони України є особливою ознакою 

адміністративно-правових відносин у цій сфері; 

– розв’язання спорів між суб’єктами адміністративно-правових відносин 

у сфері оборони України вирішуються як в адміністративному порядку, так і в 

адміністративних та інших судах [59, c. 145–146].  
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Для більш повного розуміння поняття та сутності адміністративно-

правових відносин у сфері оборони необхідно розглянути деякі питання їх 

класифікації. Класифікація адміністративно-правових відносин у сфері оборони 

за визначеними критеріями з метою з’ясування внутрішнього змісту, підстав 

виникнення, розвитку і припинення є необхідною умовою їх правової 

регламентації та реалізації, більш ефективного практичного застосування 

відповідними суб’єктами в процесі публічного управління таадміністративно-

правового забезпечення оборони України [110, c. 120].  

У юридичній літературі виділяють підстави класифікації, більшість з яких 

мають універсальний характер і застосовуються для класифікації як правових 

відносин загалом, так і окремих, галузевих правовідносин, у тому числі 

адміністративних. Класифікація правових відносин здійснюється за такими 

загальними критеріями, як: підстави та сфера виникненя правовідносини; 

характер обов’язку; ступінь визначеності суб’єктів; поведінка (дії) суб’єктів; 

галузь права; субординація в правовому регулюванні; кількість суб’єктів; 

розподіл прав і обов’язків між суб’єктами; волевиявлення сторін; термін 

дії та ін. [8, c. 386–389; 23, c. 82; 117, c. 376–378; 118, c. 477–478]. 

Крім зазначених підстав класифікації, необхідно виділити й певні спеціальні 

критерії, які стосуються власне адміністративно-правових відносин. До військово-

адміністративних правовідносин як окремої групи адміністративно-правових 

відносин, що виникають у сфері публічного управління обороною держави, можуть 

бути застосовані як усі види класифікацій, напрацьовані юридичною наукою для 

правових відносин загалом, так і види власних класифікацій адміністративно-

правових відносин, розроблених наукою адміністративного права, що ґрунтуються 

на специфічних критеріях, характерних для сфери публічного управління, у тому 

числі для сфери публічного управління обороною.  

Відповідно до такої класифікації адміністративно-правових відносин як 

окремої частини загального поняття правовідносин і як відносно самостійної 

публічно-правової категорії адміністративно-правові відносини, на думку 

В. К. Колпакова, поділяються на класифікаційні групи за такими критеріями: 
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1) сферою виникнення; 2) виконуваними функціями; 3) кількісним складом 

учасників; 4) статусними властивостями учасників; 5) за місцем в 

адміністративній ієрархії; 6) за змістом владних повноважень [119]. 

Отже, військово-адміністративні правовідносини як галузеві 

правовідносини поділяються:  

1) за сферою виникнення, з огляду на тенденції розвитку системи 

сучасного адміністративного права та формування відповідних груп 

адміністративних правовідносин, на: а) відносини публічного управління; 

б) відносини адміністративних послуг; в) відносини відповідальності публічної 

адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; г) відносини 

відповідальності за порушення встановленого порядку і правил [119, c. 103].  

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку системи адміністративного 

права в умовах активного розвитку суспільних відносин у сфері оборони 

держави, що обумовлений фактичним веденням воєнних дій, відбувається 

формування на цій основі військово-адміністративних правовідносини та 

військово-адміністративного права як підгалузі Особливого адміністративного 

права [120, c. 75]. Військово-адміністративні правовідносини розвиваються як 

невід’ємна складова системи, окрема група однорідних адміністративних 

правовідносин, що регулює сферу публічного управління обороною держави; 

2) залежно від виконуваних функцій або цільового призначення: на 

регулятивні та правоохоронні. Регулятивні відносини пов’язані з реалізацією, 

умовно кажучи, «позитивної» функції адміністративного права, реалізацією 

завдань публічного управління (наприклад, управління сектором безпеки і 

оборони, військове управління силами оборони, керівництво та управління 

ООС на сході нашої країни). Правоохоронні відносини пов’язані з реалізацією 

правоохоронної функції адміністративного права, тобто з вчиненням деліктів 

(правопорушень) у сфері публічного управління обороною держави і 

вирішенням адміністративно-правових спорів [74, c. 70–71; 75, c. 36–37];  

3) за змістом: на матеріальні та процесуальні. Матеріальні 

адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини у сфері публічного 
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управління, які регулюються матеріальними нормами адміністративного 

права.Процесуальні адміністративно-правові відносини – це відносини, що 

складаються у сфері публічного управління у зв’язку з вирішенням 

індивідуально-конкретних справ і регулюються адміністративно-

процесуальними нормами. Матеріальні і процесуальні правовідносин 

взаємопов’язані між собою тим, що матеріальні суспільні відносини 

реалізуються через процесуальні відносини [75, c. 37]; 

4) за характером юридичних зв’язків між суб’єктами, співвідношенням прав 

та обов’язків учасників: на вертикальні та горизонтальні. Вертикальні 

правовідносини найбільшою мірою виражають сутність адміністративно-

правового регулювання і характер зв’язків у сфері публічного управління 

обороною. Ці відносини складаються між відповідними сторонами у випадках, 

коли в однієї з них є встановлені адміністративно-правовою нормою 

повноваження одностороннього юридично-владного характеру щодо іншої 

сторони. Вони виражають юридичну залежність однієї сторони від другої, тому їх 

часто називають владовідносинами. Як зазначає В. К. Колпаков, головний зміст 

«вертикальності» полягає в: а) юридичному праві одного із суб’єктів відносин 

диктувати свої волевиявлення іншим; б) обов’язку інших суб’єктів підкорятися та 

виконувати такі волевиявлення [74, c. 70–71]. Вертикальні правовідносини є 

найбільш характерним для сфери забезпечення оборони держави, для публічного 

управління сферою оборони, яка є ієрархічно системою, побудованою за 

принципом владного підпорядкування та єдиноначальності.  

Горизонтальні правовідносини виникають між сторонами, які фактично і 

юридично рівноправні. У них відсутні організаційна підпорядкованість та 

юридично-владні повноваження тільки однієї зі сторін. У сфері оборони 

держави такі відносини виявляються у формі взаємодії між рівноправними 

суб’єктами забезпечення оборони, узгодженням спільних зусиль органів 

держави однакового рівня щодо виконання повноважень у сфері оборони.  

Горизонтальні адміністративно-правові відносини виникають переважно 

у зв’язку з виробленням спільних юридично-владних рішень рівноправними 
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суб’єктами. Горизонтальними такі адміністративно-правові відносини робить 

державна воля, виражена у формі адміністративно-правового акта, що вимагає 

від суб’єктів вступити у правові зв’язки між собою на паритетних засадах на 

підставі відповідної адміністративно-правової норми. Унаслідок цього суб’єкти 

правовідносин, суб’єкти забезпечення оборони не можуть відмовитися від 

вступу у правовідносини та вийти за межі аміністративно-правових норм, 

якими визначено їхні взаємні права та обов’язки [119]. У сфері оборони 

держави прикладом горизонтальних відносин є відпрацювання різними 

суб’єктами забезпечення оборони плану запровадження та виконання заходів 

правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях [121]. 

Як зазначає В. А. Ліпкан, адміністративним правовідносинам у сфері 

національної безпеки, складовою якої є оборона держави, притаманний як 

вертикальний, так і горизонтальний аспекти. Вертикальні відносини (владні 

відносини) притаманні сфері безпеки і оборони, оскільки головним суб’єктом 

забезпечення національною безпекою виступає держава [12, c. 72]. Водночас 

горизонтальні відносини характеризують гнучкість системи управління 

системою оборони держави, її здатність адекватно реагувати на зміни в 

навколишньому середовищі для виконання функції оборони. 

До того ж однією з особливостей військово-адміністративних правових 

відносин є те, що однією із сторін, як правило, виступає суб’єкт забезпечення 

оборони, носій юридично-владних повноважень щодо інших суб’єктів, якими 

його наділяють адміністративні норми. Таким суб’єктом є державні суб’єкти 

публічного управління обороною держави. Під час здійснення цими суб’єктами 

своїх владно-розпорядчих функцій у сфері оборони формуються військово-

адміністративні правові відносини; 

5) за характером юридичних фактів, які породжують адміністративно-

правові відносини, поділяються на відносини: а) що виникають із правомірних 

фактів; б) що виникають із неправомірних фактів [75, c. 38]; 

6) залежно від конкретних цілей виникнення суспільних відносин, на: 

а) внутрішні відносини, пов’язані з формуванням управлінських структур, з 
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розподілом прав і обов’язків, визначенням правових основ взаємодії між ними 

та їх підрозділами, відповідальності посадових осіб апарату органу військового 

управління у сфері оборони (наприклад, створення у процесі оборонної 

реформи структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального 

щтабу ЗС України за стандартами НАТО, із визначенням їх функцій і 

повноважень, прав і обов’язків посадових осіб у відповідних положеннях про ці 

структурні підрозділи); б) зовнішні – відносини, пов’язані з безпосереднім 

впливом на об’єкти, що не входять до системи виконавчої влади [110, c. 35], 

структури військового управління і військового командування; 

7)  за місцем в адміністративній ієрархії поділяють на відносини:  

а) між підпорядкованими суб’єктами, тобто між вищими і нижчими 

органами публічного управління у сфері оборони (наприклад, відносини між 

вищими і нижчими органами військового управління і військового 

командування); б) між не підпорядкованими суб’єктами одного ієрархічного 

рівня, (наприклад, відносини між міністерствами щодо реалізації повноважень 

у сфері оборони, відносини між різними військовими формуваннями); в) між не 

підпорядкованими суб’єктами різного ієрархічного рівня, (наприклад, між 

органами військового управління та державною адміністрацією області, 

району); г) між органами публічного управління і суб’єктами, які їм 

організаційно не підпорядковані, організаційно від них незалежні [119] 

(наприклад, відносини між військовим командуванням, військовою 

адміністрацією і підприємствами); д) між органом військового управління, 

військовим командуванням і безпосередньо підлеглим особовим складом 

органу військового управління, військової частини  

Адміністративні правовідносини у сфері оборони держави або військово-

адміністративні правовідносини мають власну структуру яка притаманну 

адміністративним правовідносинам [119; 96, c. 71; 122, c. 50; 123, c. 15; 

124, c. 21]. До структури військово-адміністративних правовідносин належать 

такі її елементи: суб’єкт військово-адміністративних правовідносин; об’єкт 

військово-адміністративних правовідносин; нормативний зміст, юридичні 
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факти, на основі яких виникають військово-адміністративні правовідносини. 

Зважаючи на те, що дослідження теоретичних питань адміністративно-

правових відносин, їх структури та видів виходить за межі нашої роботи, 

коротко розглянемо тільки деякі елементи структури військово-

адміністративних правовідносин.  

Оскільки адміністративно-правові відносини формуються, як правило, в 

особливій сфері суспільного життя – публічному управлінні, у зв’язку зі 

здійсненням органами публічного управління публічних функцій, визначених 

законодавством, у тому числі реалізації конституційної функції забезпечення 

оборони держави, суб’єкти відіграють першочергову роль у визначенні змісту 

та реалізації військово-адміністративних правовідносин.  

Суб’єктами (учасниками) військово-адміністративних правовідносин 

будуть виступати суб’єкти адміністративного права та адміністративно-

правового забезпечення оборони, тобто конкретні носії (юридичні і фізичні 

особи) передбачених адміністративно-правовими нормами прав і обов’язків, які 

здатні реалізовувати права та виконувати покладені обов’язки у сфері оборони 

держави.  

Таким чином, суб’єкт військово-адміністративних правовідносин – це 

суб’єкт адміністративного права, адміністративно-правового забезпечення 

оборони, який вступив у конкретні, урегульовані адміністративно-правовими 

нормами правовідносини у сфері оборони держави для забезпечення оборони 

держави, реалізації прав і обов’язків у сфері оборони [99, c. 4–16]. 

Військово-адміністративні правовідносин як відносини публічного 

управління виникають у процесі здійснення публічної управлінської діяльності, 

тобто в процесі діяльності суб’єкта, що виявляється в цілеспрямованому впливі 

на об’єкт з метою приведення його в бажаний для суб’єкта стан. Публічне 

управління, як вважає В. К. Колпаков, складається з: а) державного управління; 

б) самоврядування; в) громадського управління [119]. 

Тому, на наш погляд, серед суб’єктів військово-адміністративних 

правовідносин (адміністративно-правових відносин у сфері оборони) можна 
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виділити такі групи: 1) Українська держава та органи публічного державного 

управління (державні органи); 2) органи місцевого самоврядування; 

3) інститути громадянського суспільства: об’єднання громадян, волонтерські 

організації, релігійні організації, інші недержавні організації, громадяни 

України. Конкретне коло суб’єктів військово-адміністративних правовідносин, 

наділених правами і обов’язками у сфері оборони держави, визначене Законом 

України «Про оборону України» [77].  

Підставою для участі суб’єктів у конкретних військово-адміністративних 

правовідносинах є наявність передбачених адміністративно-правовими 

нормами прав і обов’язків у сфері оборони держави та здатність реалізувати ці 

права, а обов’язки виконувати в порядку, визначеному адміністративно-

правовими нормами.  

Під об’єктом військово-адміністративних правовідносин слід розуміти 

суспільні відносини у сфері оборони, те з приводу чого виникають 

адміністративні правовідносини: поведінка, матеріальні цінності, нематеріальні 

блага та ін. [119]. До таких об’єктів, відповідно до СНБУ, Закону України 

«Про національну безпеку України», належать: захист права і свободи людини, 

державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від 

воєнних загроз [125; 114]. 

Військово-адміністративні правові відносини виникають, змінюються, 

розвиваються та припиняються на підставі юридичних фактів, головною 

особливістю яких є здатність викликати правові наслідки [115, c. 86] та 

спричиняти виникнення правовідносин, насамперед управлінських [126, c. 27], 

між суб’єктами забезпечення оборони. 

До юридичних фактів, на підставі яких виникають військово-

адміністративні правовідносини на конкретно-адміністративному рівні, 

належать дії і події. Дія – це юридичний факт, який виникає і залежить від волі 

людей, у процесі реалізації ними своїх прав і обов’язків як суб’єктів 

правовідносин. Для сфери оборони держави найбільш характерними діями, на 
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основі яких виникають військово-адміністративні правовідносини, є акти 

управління, серед яких слід виділити нормативні акти суб’єктів забезпечення 

оборони, у тому числі акти органів державної влади, органів військового 

управління і військового командування. Акти управління є найбільш 

поширеною формою застосування норм адміністративного права при реалізації 

завдань публічного управління сферою оборони держави.  

Акти військового управління слід розглядати як правомірні дії, що 

вчиняють уповноважені суб’єкти забезпечення оборони з метою встановлення, 

зміни, припинення тощо адміністративно-правових (управлінських) відносин 

або шляхом видання норм права, або шляхом видання індивідуальних 

адміністративних актів (індивідуальних актів адміністрування) [126, c. 27]. 

Акти управління у сфері оборони – це правомірні дії суб’єктів 

забезпечення оборони, які відповідають вимогам адміністративно-правових 

норм. До правомірних дій суб’єктів забезпечення оборони, які породжують 

адміністративно-правові відносини у сфері оборони, належать такі акти 

управління: укази і розпорядження Президента України, директиви і накази 

Президента України як Верховного Головнокомандувача ЗС України; 

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; директиви і накази 

органів військового управління і військового командування; накази командирів 

тощо стосовно діяльності ЗС України, інших військових формувань, усіх 

суб’єктів забезпечення оборони держави.  

Адміністративно-правові відносини у сфері оборони виникають також у 

зв’язку з дією окремих фізичних осіб (громадян, військовослужбовців, осіб, 

призваних на військові збори, та ін.) і посадових осіб. Наприклад у разі 

звернення військовослужбовця зі скаргою на дії посадової особи (командира, 

начальника), відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби 

ЗС України [127]. 

Крім того, юридичним фактом, яким передбачено настання 

адміністративно-правових відносин, може бути бездіяльність як неправомірна 

дія. Неправомірні дії – це правопорушення, проступки, за які передбачено 
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застосування заходів примусу. Зважаючи на особливий характер правовідносин 

у сфері оборони держави, вони охороняються не тільки нормами військового-

адміністративного права, наприклад, щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності в порядку, визначеному Дисциплінарним Статутом ЗС 

України [128]. Враховуючи підвищену суспільну небезпеку порушення у сфері 

оборони, вони також охороняються нормами кримінального права, залежно від 

тяжкості правопорушення. 

Військово-адміністративні правовідносини будуть виникати не лише у 

випадку діяльності людей, а й випадку подій, які не пов’язані з діяльності людей. 

Події – це явища, які не залежать від волі людей, але мають юридичне значення і 

спричиняють настання певних наслідків. У зв’язку з різними подіями, 

виникатимуть конкретні адміністративно-правові відносини у сфері оборони 

держави. До таких подій у сфері оборони можуть належати події, які, згідно з 

нормами міжнародного та національного права, є актами збройної агресії – 

застосуванням іншою державою або групою держав збройної сили проти 

України [77].  

Таким чином, 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 [129, c. 38; 99, с. 4-16].  

У процесі публічного управління обороною держави військово-

адміністративні правовідносини як вид адміністративно-правових відносин, 

будуть виникати між різними суб’єктами адміністративно-правового 

забезпечення оборони. Усі адміністративно-правові відносини, що виникають 

між суб’єктами суспільних відносини у сфері оборони держави, можна умовно 

поділити на дві основні групи: 1) адміністративно-правові відносини у сфері 

оборони, які виникають у мирний час, в умовах підготовки до оборони 

держави; 2) адміністративно-правові відносини у сфері оборони, які виникають 
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у воєнний час, в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного стану, 

фактичного ведення війни, бойових дій [59, c. 155–156]. 

Особливість адміністративно-правових відносин у сфері оборони в 

умовах воєнного стану полягає в тому що, по-перше, можуть бути обмежені 

права суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони, передбачені 

Конституцією та законами України, у випадку запровадження воєнного стану; 

по-друге, суб’єкти забезпечення оборони, органи військового управління, 

військового командування будуть діяти за спеціальними нормами 

(процедурами), передбаченими нормами військово-адміністративного 

законодавства при реалізації своїх повноважень щодо відсічі збройної 

агресії [129; 99]. 

На думку військових учених-юристів, військово-адміністративні 

правовідносини виникають у зв’язку з: 1) виконанням органами військового 

управління покладеної на них функції, 2) реалізацією громадянами обов’язків 

та прав, наданих їм військовим законодавством [98, c. 18].  

На наш погляд, такий підхід є звуженим і не враховує сучасних тенденцій 

розвитку адміністративного права та адміністративно-правових відносин 

загалом, а також розвитку суспільних відносин у сфері оборони в 

демократичному суспільстві, які характеризуються розширенням кола суб’єктів 

забезпечення оборони, наявністю демократичного цивільного контролю за 

сферою безпеки і оборони. Адже реалізація державою функції забезпечення 

оборони покладається не тільки на органи військового управління та 

військового командування, а й на інші органи публічного управління в межах 

повноважень, визначених законодавством. Як ми зазначали, у сучасних умовах 

важливу роль щодо забезпечення оборони держави, проведення оборонної 

реформи відіграють інститути громадянського суспільства, громадянське 

суспільство загалом, реалізуючи свої конституційні повноваження у сфері 

оборони держави [130, с. 71–76].  

На наше переконання, сьогодні, ураховуючи зазначені тенденції, 

військово-адміністративні правовідносини виникають у зв’язку з:  
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1) виконанням усіма органами публічного управління 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 [129, с. 34–39]. 

Серед особливостей військово-адміністративних правовідносин 

виділяють також: а) побудову їх на основі субординації та вищого ступеня 

централізації управління; б) беззаперечного підпорядкування нижчих за рангом 

вищим, підлеглих начальникам; в) повна єдиноначальність, заснована на 

нормах закону; г) розумна ініціативність при виконанні поставлених перед 

органами воєнного управління та військового командування, військовими 

посадовими особами завдань у межах повноважень, визначених 

законодавством [98, c. 22]. 

Так, наприклад, в умовах правового режиму воєнного стану накази 

органів військового управління та військового командування, накази та 

розпорядження військових адміністрацій будуть обов’язковими для виконання 

всіма суб’єктами правовідносин, що стосується питання забезпечення оборони, 

реалізації заходів правового режиму воєнного стану, на відповідній території, 

на яку поширюються їх повноваження [131].  

Утім реалізація військо-адміністративних правовідносин нерозривно 

пов’язана з наявністю правових норм, якими врегульовані суспільні відносини 

в цій сфері публічного державного управління. Адже правові відносини у сфері 

публічного управління обороною, як і правові відносини в будь-якій галузі 

публічного права взагалі, а отже, і в галузі адміністративного права зокрема, 

виникають, змінюються та припиняються тільки на підставі (за умови 

наявності) правових норм, що містяться в актах законодавства [126, c. 22].  

Закріплені в адміністративно-правових нормах права, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони 

безпосередньо породжують правові відносини і реалізуються через них. 



200 
 

 

Тому для ефективного адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави надзвичайно важливе значення має наявність відповідних 

адміністративно-правових норм, якими регулюються суспільні відносини у 

сфері оборони і які становлять систему військово-адміністративного 

законодавства (військового законодавства).  

Як зазначають В. Німченко та В. Чумак, на сьогодні існує досить 

розгалужена система військового законодавства, що включає спеціальні правові 

норми, які регулюють суспільні відносини, що виникають у військових 

формуваннях як в організації, призначення якої – ведення збройної боротьби. 

На їх переконання, такі норми можна назвати військово-правовими або 

нормами військового права [132, с. 82–84]. Загалом підтримуючи зазначену 

позицію вчених, зауважимо, що, на нашу думку, в Україні склалася система 

правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері публічного 

управління обороною держави і які можна назвати військово-

адміністративними або нормами військово-адміністративного законодавства. 

Наявність військово-адміністративних норм, якими регулюються 

суспільні відносини у сфері оборони держави, та наявність відповідних актів 

військово-адміністративного законодавства, у яких ці норми закріплені і на 

основі яких здійснюється публічне управління обороною, є невід’ємним 

елементом структури адміністративно-правового забезпечення оборони.  

Військово-адміністративні норми не тільки виконують регулятивну 

функцію у сфері оборони, тобто вони спрямовані на упорядкування, 

організацію та удосконалення суспільних відносин, які складаються у сфері 

публічного управління обороною держави та породжують військово-

адміністративні правовідносин. Застосування військово-адміністративних норм 

також забезпечує правореалізацію, охорону і захист суспільних відносин у 

сфері публічного управління обороною.  

Тому дослідження питань адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави потребує розгляду особливостей військово-адміністративного 

законодавства (військового законодавства), тобто особливостей правового 
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регулювання суспільних відносин у сфері оборони держави, військово-

адміністративних норм та системи військово-адміністративного законодавства, 

де ці норми закріплено. 

 Адміністративно-правове забезпечення оборони держави пов’язане з 

постійним впливом на суспільні відносини за допомогою відповідних 

адміністративно-правових (військово-адміністративних) норм. Між правовою 

нормою, що встановлена актом адміністративного законодавства та 

адміністративно-правовими відносинами, існує нерозривний причинний 

зв’язок. Саме в адміністративно-правових відносинах досягається мета правової 

норми, виявляється її реальна сила та ефективність щодо регулювання 

суспільних відносин у сфері оборони держави [126, c. 22].  

Військово-адміністративна норма як норма права являє собою закріплене 

у джерелах права і відтворюване в поведінці суб’єктів права правило 

загального характеру, що визначає стандарт належної чи дозволеної поведінки 

або наслідки його порушення, ефективна дія якого забезпечується 

державою [97, c. 129]. Поведінка суб’єктів правовідносин у сфері оборони, на 

нашу думку, регулюється військово-адміністративними правовими нормами 

або, як їх ще називають, військово-правовими нормами [132].  

До сьогодні серед учених, які досліджували сферу військової діяльності 

держави, панувала думка, що військово-правові норми закріплюють обов’язкові 

вимоги держави до будівництва та організації військових формувань, 

регулюють життя, побут та бойову підготовку військ. Військово-правовими 

нормами регулюються в мирний і воєнний час суспільні відносини, які 

пов’язані з управлінням збройними формуваннями, їх застосуванням, бойовим 

та оперативним використанням у збройній боротьбі, залученням до вирішення 

проблем, пов’язаних із застосуванням правового режиму надзвичайного стану, 

комплектуванням, проходженням військової служби різними категоріями 

військовослужбовців, матеріально-технічним постачанням, регламентацією 

діяльності у складі миротворчих сил тощо [132].  
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Вважаємо, що військово-адміністративні правові норми слід розглядати 

більш широко, як групу однорідних адміністративних правових норм, що 

встановлені та санкціоновані державою і визначають правила поведінки всіх 

суб’єктів забезпечення оборони, а не тільки питання управління спеціальними 

суб’єктами забезпечення оборони, на які безпосередньо покладено завдання 

забезпечення оборони держави, і до яких належать ЗС України та інші військові 

формуваннями, що становлять основу сил оборони [114].  

На наш погляд, військово-адміністративні правові норми визначають 

правила поведінки щодо:  

1) діяльності органів публічного управління з визначення та реалізації 

державної політики у сфері оборони;  

2) діяльності органів військового управління і військового командування 

по забезпеченню оборони держави, в тому числі відсічі збройної агресії проти 

України;  

3) військовослужбовців, резервістів, громадян, які призвані на військові 

збори (з приводу виконання військового обов’язку, обов’язків військової 

служби як у мирний так і у воєнний час);  

4) діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

щодо реалізації повноважень у сфері оборони та виконання приписів 

військових органів управління і військового командування;  

5) юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) публічного і 

приватного права, а також цивільних осіб, зобов’язаних законом виконувати 

приписи військового командування і військових адміністрацій (наприклад, 

приписи військового командування в районі ведення бойових, військових 

комісаріатів з питань призову на військову службу); 

6) інститутів громадського суспільства і громадян щодо надання допомоги 

суб’єктам забезпечення оборони, здійснення демократичного цивільного 

контролю за сектором безпеки і оборони [59, c. 161].  

Військово-адміністративні правові норми (військово-правові норми), які 

регулюють окрему сферу публічного управління – сферу оборони, та 
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визначають правила поведінки суб’єктів оборони, мають певні особливості. На 

думку В. Німченка та В. Чумака, які розглядають військово-правові норми як 

нормами, що регулюють у мирний і воєнний час суспільні відносини, пов’язані 

тільки з управлінням збройними формуваннями (силами оборони), ці норми 

мають такі особливості: по-перше, у військово-правових нормах відображено 

специфічні принципи військової організації: централізація керівництва, єдність 

командування, єдиноначальність, безумовність військового підпорядкування 

тощо; по-друге, значний вплив на зміст військово-правових норм здійснюють 

об’єктивні закономірності військової боротьби. Норми права, які регулюють 

бойові дії військ, ураховують об’єктивний характер цих закономірностей. 

Усебічне відображення у військово-правових нормах закономірностей війни та 

збройної боротьби сприяє досягненню відповідних результатів у цій боротьбі. 

Зважаючи на ці особливості, військово-правові норми характеризуються 

підвищеною категоричністю, більшою деталізацією викладених у них правил, а 

також підвищеною відповідальністю за їх порушення [132]. 

За результатами аналізу існуючих поглядів на військово-правові норми 

[98, c. 16] виділимо такі особливості військово-адміністративних правових 

норм, що регулюють сферу оборони держави: 

– регулюють питання публічного управління сферою оборони держави, 

визначають права, обов’язки та відповідальність суб’єктів забезпечення 

оборони; 

– безпосередньо регулюють питання структури, внутрішньої організації, 

повсякденної життєдіяльності, навчання і бойової підготовки ЗС та інших 

військових формувань (сил оборони); 

– регулюють порядок застосування військ (планування, організація та 

ведення бойових дій) в бойових умовах. Ці положення закріплено у 

спеціальних адміністративно-правових актах – бойових статутах. Така 

особливість пояснюється тим, що безпосереднє застосування військ у бойовій 

обстановці покладається виключно на органи військового управління, 

військового командування; 



204 
 

 

– містять правила використання та застосування озброєння і військової 

техніки, що визначаються наказами відповідних посадових осіб (командирів, 

начальників), у вигляді положень, настанов, інструкцій та ін.;  

– відрізняються чіткою визначеністю та категоричністю, що зумовлено 

необхідністю злагоджених дій органів військового управління, військового 

командування та підпорядкованих їм військ (військових частин і з’єднань), 

однозначного розуміння порядку виконання поставленого перед ними 

навчально-бойового завдання (єдиних процедур планування і ведення бойових 

дій); 

– характеризуються відсутністю конкретних санкцій за порушення 

військово-адміністративних правових норм, оскільки відповідальність 

військовослужбовців за їх порушення передбачена спеціальним правовими 

актами (Дисциплінарний статут ЗС України, Положення про матеріальну 

відповідальність військовослужбовців за матеріальну шкоду, заподіяну державі, 

Кримінальний кодекс України (гл. 9, 20), Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (ст. 15, 17) та ін.) [128; 133; 134];  

– переважають імперативні норми над диспозитивними, що не виключає 

наявності уповноважувальних норм, передусім у бойовій обстановці, коли 

командир зобов’язаний діяти самостійно та ініціативно для виконання 

поставленого навчально-бойового завдання, у межах, визначених військово-

адміністративними нормами, нормами бойових статутів. 

Військово-адміністративні правові норми виконують загальну 

регулятивну функцію у сфері оборони держави, тобто спрямовані на 

врегулювання, організацію та удосконалення суспільних відносин, які 

складаються у сфері публічного управління обороною держави, тобто на 

адміністративно-правове забезпечення оборони держави. Військово-

адміністративні правові норми, що є нормами військово-адміністративного 

права як окремої підгалузі Особливого адміністративного права, також 

забезпечують охорону і захист суспільних відносин від порушень в окремій 

сфері публічного управління – сфері оборони держави.  
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Військово-адміністративні правові норми наказують утримуватися від 

протиправних діянь у сфері оборони держави, а також регулюють застосування 

адміністративного впливу та адміністративного примусу при посяганні на 

відносини у сфері оборони, тобто виконують охоронну і захисну функцію, яка 

також є невід’ємною складовою адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави.  

Важливе значення для забезпечення оборони України, відсічі російської 

збройної агресії, проведення оборонної реформи має сучасний стан системи 

військово-адміністративного (військового) законодавства України як 

сукупність адміністративних правових норм, що регулюють різні групи 

суспільних відносин у сфері оборони держави.  

Як зазначає В. В. Шульгін, досліджуючи питання реалізації військового 

законодавства, існуюча законодавча база у сфері оборони не повною мірою 

враховує суспільні процеси, що відбуваються в державі та ЗС України, інколи 

«відстає» від темпів їх реформування. Тому вона потребує постійного 

удосконалення, уточнення, вирішення розбіжностей та проблемних питань у 

результаті виникнення нових воєнних реалій і загроз, змін геополітичної 

ситуації, особливостей розвитку нашої держави, війська [135, c. 166].  

Особливої актуальності набувають зміни в законодавчій та нормативно-

правовій базі у зв’язку з російською збройною агресією, обраним Україною 

курсом на євроатлантичну інтеграцію та нагальною необхідністю проведення 

оборонної реформи, створенням Сектору безпеки і оборони відповідно до 

стандартів НАТО [125]. 

Відтак для ефективного забезпечення оборони держави важливим є питання 

дослідження та створення системи військово-адміністративного законодавства як 

правової засади адміністративно-правового забезпечення оборони.  

У сучасній юридичній науці надано значну кількість визначень поняття 

«законодавство», відповідно до вузького та широкого підходів до його 

розуміння. Водночас більшість учених-юристів вважають можливим 

використання поняття «законодавство» в широкому й у вузькому розумінні до 
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усунення цієї прогалини на нормативному рівні. Так, на думку А. М. Колодія, 

В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова, термін «законодавство» можна вживати: 

а) у вузькому розумінні, коли під законодавством розуміються лише закони, 

тобто акти вищої юридичної сили, прийняті парламентом або референдумом; 

б) у широкому розумінні, коли під законодавством розуміється вся сукупність 

чинних нормативно-правових актів, що включає і Конституцію, і закони, і 

підзаконні нормативно-правові акти [136, c. 168]. 

На думку М. М. Прохоренка, який у своїй дисертаційній роботі 

досліджував систему військового законодавства України, військове 

законодавства складається здебільшого з підзаконних нормативно-правових 

актів, ігнорувати які не можна, і тому доцільним є застосування поняття 

«військове законодавство» в широкому розумінні як сукупності нормативно-

правових актів, прийнятих на державному рівні: Конституція, закони та 

підзаконні акти [137, c. 23].  

Також існують різні підходи і до розуміння сфери суспільних відносин, 

які регулюються військовим законодавством. Як зазначає О. П. Петриченко, 

військове законодавство – це система правових актів, у яких закріплено норми, 

що регламентують відносини в галузі військового будівництва і діяльності 

воєнної організації держави (сектору безпеки і оборони) [138, c. 524]. 

Інші вчені вважають, що військове законодавство включає в себе норми 

права, які регулюють усю сферу військової діяльності держави, у тому числі 

специфічної життєдіяльності її військової організації (сектору безпеки і 

оборони) [139, c. 24]. 

Отже, на сьогодні серед учених, які досліджували питання військової 

діяльності держави, військових правовідносин та військового законодавства, 

існує декілька підходів до розуміння сфери суспільних відносин, урегульованих 

військовим законодавством. В одному випадку розуміють, що військовим 

законодавством регулюється сфера суспільних відносин стосовно будівництва 

та діяльності ЗС, регулювання різних сфер діяльності ЗС, в іншому – 

розглядається сфера суспільних відносин щодо діяльності воєнної організації 
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держави загалом. На думку М. М. Прохоренка, таке розуміння та визначення 

військового законодавства є недосконалим та потребує ґрунтовного 

доопрацювання [137, c. 30–31]. Водночас учений доходить висновку про 

необхідність виділення військового законодавства в окрему галузь, зважаючи 

на те, що військовим законодавством України регулюються суспільні відносини 

окремої сфери державного управління [140, c. 14] – сфери оборони держави.  

На наше переконання, коли йдеться про військово-адміністративне 

законодавство (військове законодавство) як сукупність адміністративних 

правових норм, що регулюють суспільні відносин у сфері військової безпеки і 

оборони держави, публічного управління сферою оборони, то такі підходи до 

його розуміння і визначення є звуженими і не охоплюють усі суспільні 

відносини у сфері оборони, які врегульовані нормами військово-

адміністративного права. Адже нормами військово-адміністративного 

законодавства, на нашу думку, регламентують відносини не тільки в галузі 

військового будівництва і діяльності сектору безпеки і оборони держави, а й 

діяльність усіх суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони, 

включно з діяльністю всіх органів публічного управління, всіх складових 

сектору безпеки і оборони, інститутів громадянського суспільства, наділених 

повноваженнями, правами й обов’язками у сфері оборони держави.  

Тому, зважаючи на сучасні реальні суспільні відносини у сфері оборони, 

урегульовані нормами військово-адміністративного законодавства, перспективи 

їх урегулювання в процесі оборонної реформи, доцільно розглянути більш 

широке розуміння військово-адміністративного законодавства як сукупності 

правових норм, що регулюють питання публічного управління сферою оборони 

держави, яка пронизує практично всі сфери суспільної діяльності [59, c. 166].  

На підтвердження своєї думки наведемо такі положення чинних норм 

військово-адміністративного законодавства. Наприклад, Закон України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 13 травня 1999 р. встановлює 

правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, 

повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 
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також обов’язки підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, повноваження і відповідальність посадових осіб та обов’язки 

громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів [141]. 

 Інший приклад щодо підтвердження нашої наукової позиції. Законом 

України «Про національну безпеку України» (ст. 1) визначено, що сектор 

безпеки і оборони – це охоплена єдиним керівництвом і координацією 

сукупність органів державної влади, ЗС України, інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних 

органів, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу України, 

діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і 

відповідно до Конституції та законів України за функціональним призначенням 

спрямована на захист національних інтересів України від загроз, а також 

громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у 

забезпеченні національної безпеки [114]. Відповідно до зазначених положень 

Закону, нормами військово-адміністративного законодавства мають бути 

врегульовані питання діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони, усіх 

суб’єктів її забезпечення, включаючи охоплену єдиним керівництвом і 

координацією сукупність органів державної влади, ЗС України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних органів, а також громадяни та громадські об’єднання, які 

добровільно беруть участь у забезпеченні оборони держави. 

Таким чином, під військово-адміністративним законодавством слід 

розуміти систему правових актів, у яких закріплено адміністративні правові 

норми, що регулюють відносини у сфері публічного управління обороною 

держави, права, обов’язки і відповідальність усіх суб’єктів забезпечення 

оборони.  

Відповідно до такого розуміння військово-адміністративного 

законодавства, формування системи оборони держави на новому якісному рівні 

в процесі оборонної реформи повинно відбуватися на основі оновлення 
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нормативно-правових актів у сфері оборони, формування цілісної системи 

військово-адміністративного законодавства. 

Аналіз чинного законодавства у сфері оборони держави, передусім після 

хаотичного, безсистемного внесення змін до військового законодавства з 

початком АТО, а потім ООС, свідчить про його фрагментарний характер, 

неузгодженість, наявність різних груп правових норм, які стосуються окремих 

аспектів забезпечення оборони держави, водночас неповністю врегульовують 

зазначені суспільних відносини у сфері оборони держави. Таке становище, 

очевидно, обумовлено низкою різних причин та факторів, пов’язаних із 

розвитком української держави, системи оборони держави та системи 

національного законодавства. 

 По-перше, це не розуміння значення оборони для незалежності 

української держави, отриманої мирним шляхом. Відсутність чітко 

сформульованих і визначених загроз суверенітету і територіальній цілісності 

держави у військовій сфері призвела до неналежної уваги держави, її 

інститутів, громадянського суспільства до питань розвитку системи оборони 

держави, у тому числі щодо законодавчого регулювання публічного управління 

сферою оборони. 

По-друге, становлення нових суспільних відносин у незалежній Україні в 

усіх сферах суспільного життя, розбудова демократичної, правової, соціальної 

держави, що пов’язано зі зміною усього правового простору, системи права 

України, визначали інші пріоритети, серед яких оборона держави не була 

головним. У поєднанні з невизначеністю цивілізаційного вектору розвитку, зі 

змінами геополітичного становища та змінами у виборі міжнародних структур 

безпеки, усе це негативно впливало на діяльність держави щодо створення 

ефективної системи оборони. 

По-третє, у політикумі, суспільстві та науці до сьогодні не сформувалося 

цілісне уявлення про оборону держави з позиції права та юридичної науки, 

розуміння того, що в демократичній, правовій державі забезпечення оборони 

можливе лише на основі права і тільки законними, правовими засобами. 
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По-четверте, усі ці причини негативно впливали на наукові дослідження 

сфери оборони держави, у тому числі на системні дослідження питань 

адміністративного-правового забезпечення оборони, розвитку та діяльності ЗС 

та інших військових формувань, інших суб’єктів забезпечення оборони, 

визначення їх функцій, завдань, організації взаємодії.  

 Ці причини, суб’єктивного та об’єктивного характеру, і нині негативно 

впливають на адміністративно-правове забезпечення оборони держави та 

проведення оборонної реформи. Реалізація завдань оборонної реформи 

неможлива без подолання негативних тенденцій у розумінні значення права, 

правової науки для забезпечення оборони держави. Тому системний підхід до 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави, в аспекті правової 

науки, значення права і нормотворчої діяльності для сфери оборони держави, 

залишається нагальним питанням. 

Зазначене, наряду з недостатньою розробленістю теоретико-методологічних 

основ адміністративно-правового забезпечення оборони, створює труднощі 

об’єктивного й суб’єктивного характеру при формуванні системи військово-

адміністративного законодавства, яке регулює сферу оборони держави. Однією з 

таких проблем є необхідність класифікації та систематизації чинного військово-

адміністративного законодавства у сфері оборони. 

У юридичній науковій літературі існують різні підходи щодо визначення 

ієрархічної структури системи нормативно-правових актів у сфері оборони 

держави, наведено різну класифікацію актів військово-адміністративного 

(військового) законодавства залежно від їх юридичної сили. Як вважає 

М. М. Прохоренко, характеристику ієрархічної структури військово-

адміністративного (військового) законодавства України слід здійснювати за 

поділом на закони, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори в 

системі військового законодавства України [137, c. 112; 140, c. 17]. 

Схожих поглядів дотримується більшість учених, які досліджували 

питання військового законодавства. На думку П. П. Богуцького, військові 

нормативно-правові акти, відповідно до їх юридичної сили та юридичної форми 
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в ієрархічній структурі військово-адміністративного законодавства, 

розподіляються таким чином: 1) Конституція України; 2) органічні закони; 

3) звичайні закони; 4) підзаконні нормативно-правові акти. Особливе місце 

серед військових нормативно-правових актів посідають статути ЗС України – 

кодифіковані зведення правил, які містять функціональні, процедурні питання 

діяльності військових формувань з визначенням прав та обов’язків 

військовослужбовців у виконанні завдань військової служби [142, c. 166].  

Водночас існують й інші підходи щодо структури законодавства у сфері 

національної безпеки і оборони. Так, В. Л. Зьолка, досліджуючи питання 

адміністративно-правового забезпечення національної безпеки у прикордонній 

сфері, зазначає, що правовою основою державної політики у цій сфері є закони 

та підзаконні нормативно-правові акти, які можна поділити на дві групи – 

політичний та оперативно-стратегічний рівні [143, c. 119–120]. До першого 

рівня належать: Конституція України, двосторонні міжнародні договори про 

основи добросусідства та співробітництва з прикордонних питань між 

Україною і суміжними державами, закони України. Основу другої групи 

становлять підзаконні акти [143, c. 123]. 

Г. В. Новицький в системі законодавства, у сфері забезпечення 

національної безпеки і оборони, виділяє: системоутворювальне законодавство, 

яким визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного 

будівництва, напрями діяльності органів державної влади з метою своєчасного 

виявлення, відвернення й нейтралізації реальних і потенційних загроз 

національним інтересам України [144, c. 268–288]; правосуб’єктне 

законодавство,  яким визначається коло суб’єктів забезпечення національної 

безпеки і оборони, їх статус, права, обов’язки та відповідальність [144, c. 289–

300]; спеціальне законодавство, яке регулює питання протидії найбільш 

небезпечним загрозам національній безпеці України [144, c. 313]; 

функціональне законодавство, яке регулює окремі види діяльності (функції) 

суб’єктів забезпечення національної безпеки [144, c. 313–321]. До такого 

законодавства вчений відносить і Закон України «Про оборону України» як 
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сукупність взаємопов’язаних правових форм діяльності (функцій) суб’єктів 

забезпечення оборони, їх посадових осіб, а також визначених нормами права 

інших суб’єктів, що породжує відповідні юридичні наслідки і виражено у 

вирішенні завдань, передбачених системоутворювальним та спеціальним 

законодавством у сфері забезпечення національної безпеки [144, c. 314]. 

Адміністративно-правове забезпечення оборони держави нерозривно 

пов’язане з формування та реалізацією державної політики в цій сфері публічного 

управління, яке повинно відбуватися в контексті державного стратегічного 

планування шляхом розроблення відповідних стратегічних офіційних документів 

– доктрин, концепцій, стратегій, програм тощо. Відповідно до ст. 13 нового 

Закону України «Про національну безпеку України», указами Президента України 

затверджуються такі стратегічні керівні акти державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони, розвитку сектору безпеки і оборони: СНБУ, 

Стратегія воєнної безпеки України, інші стратегії, доктрини, концепції [114]. 

Незважаючи на велику кількість прийнятих в Україні стратегічних актів 

щодо реалізації державної політики в різних сферах суспільного життя, у тому 

числі у сфері оборони держави, дискусійними залишаються питання 

визначення узагальнювального поняття та ієрархії стратегічних актів, 

узгодженої наукової позиції з цих питань. Науковці пропонують різні 

узагальнювальні назви таких стратегічних нормативно-правових актів: керівні 

документи державної політики, політико-правові документи, документи вищого 

(доктрини, концепції, стратегії) та нижчого (програми, плани) стратегічних 

рівнів, стратегії та інші документи стратегічного рівня і призначення, 

концептуальні документи, концептуально-доктринальні документи, програмно-

доктринальні документи, стратегічні програмні документи тощо [145, c. 1–8]. 

На нашу думку, ці нормативно-правові акти, відповідно до їх суспільно-

правової природи, можна назвати стратегічними політико-правовими актами. 

Особливість стратегічних політико-правових актів у тому, що вони, по-перше, є 

першим рівнем переведення політичних рішень у правову, юридичну площину, 

надають політичним рішенням юридичної сили; по-друге, стратегічні політико-
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правові акти визначають не тільки стратегію та основні напрями і завдання 

державної політики у сфері національної безпеки і оборони, розвитку систему 

оборони, а й основні напрями правового регулювання суспільних відносин у 

сфері оборони, розвитку військово-адміністративного законодавства. 

На думку Г. В. Новицького, саме стратегічні нормативно-правові акти, які 

належать до системоутворювального законодавства, визначають цільові 

настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями 

діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою 

своєчасного виявлення, відвернення й нейтралізації реальних і потенційних 

загроз національним інтересам України [144, c. 269], фактично визначають 

систему національної безпеки і оборони та напрямки розвитку системи 

законодавства у сфері національної безпеки і оборони.  

На наше переконання, зважаючи на важливість стратегічних політико-

правових актів у сфері національної безпеки і оборони для розвитку системи 

оборони держави, її адміністративно-правового забезпечення, їх має приймати 

та затверджувати Верховна Рада України як відповідні закони, а не 

затверджувати своїми указами Президент України. Вони не повинні мати 

юридичну силу лише підзаконних нормативно-правових актів. У даному 

випадку наявна колізія між значенням, змістом та юридичною формою 

нормативно-правових актів. З одного боку,у стратегічних політико-правових 

актах визначаються засади, принципи державної політики у сфері оборони, у 

тому числі напрями розвитку законодавства у сфері оборони, з іншого – вони 

мають юридичну силу підзаконних нормативно-правових актів, що 

приймаються на виконання законів.  

На наше переконання, прийняття стратегічних політико-правових актів у 

сфері оборони, таких як СНБУ, Стратегія воєнної безпеки України, інші 

стратегії, доктрини, що визначають основи розвитку складових сил оборони на 

рівні закону, надасть їм вищої юридичної сили, зробить обов’язковими для 

виконання всіма суб’єктами забезпечення оборони та визначить основні 

напрями розвитку військово-адміністративного законодавства. 
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Крім того, на думку експертів, за нинішнього державного устрою України 

у формі парламентсько-президентської республіки Верховна Рада України як 

вищий представницький орган українського народу, як суб’єкт забезпечення 

оборони, що на законодавчому рівні визначає державну політику у сфері 

оборони, у межах демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і 

оборони держави, повинна розглядати та затверджувати документи 

стратегічного планування у сфері оборони: стратегії, доктрини і державні 

програми [146]. 

Для ефективного адміністративно-правового забезпечення оборони 

держави як постійної організаційної діяльності суб’єктів забезпечення оборони 

важливе значення має систематизація військово-адміністративного 

законодавства. Важливим є питання методів систематизації сучасного 

військово-адміністративного законодавства.  

На думку сучасних українських учених, які досліджували питання 

національної безпеки і оборони, нині єдиним можливим 

методом систематизації сучасного законодавства в зазначеній сфері є 

інкорпорація [144, c. 265]. Інкорпорація (лат. incorporatio – приєднання) – це 

вид систематизації законодавства, який полягає в об’єднанні нормативних актів 

у збірники, у певному порядку без зміни змісту, де кожен з актів зберігає своє 

самостійне значення.  

Г. В. Новицький пропонує обрати тематичний принцип інкорпорації у 

сфері національної безпеки і оборони, що дасть змогу розглядати видовий поділ 

законодавства за сферами забезпечення національної безпеки. Видові ж 

утворення, які регулюють відповідні сфери національної безпеки, залежно від 

отриманого результату, у подальшому можуть бути кодифіковані [144, c. 267]. 

Таким чином, учений передбачає можливість кодифікації законодавства за 

видами, сферами національної безпеки, однією з яких є сфера оборони держави.  

Схожої думки дотримується П. П. Богуцький, який вважає, що 

систематизація юридичних джерел військового права повинна здійснюватися за 

правилами інкорпорації та в усіх випадках комплексно [142, c. 167]. При 
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систематизації нормативно-правових актів військового законодавства наразі 

знайшла своє втілення і кодифікація. Кодифікація – це метод систематизації 

нормативних актів, який здійснюється шляхом зведення правових норм, що 

містяться в різних актах, у логічно узгоджений нормативно-правовий акт, який 

системно і вичерпно регулює певну сферу суспільних відносин, як правило, на 

галузевому рівні. Кодифікацію військового законодавства застосовано у 

статутах ЗС України, які мають силу закону, затверджені прийнятими 

Верховною Радою законами. У статутах ЗС України (Статут внутрішньої 

служби [147], Дисциплінарний статут [148], Статут гарнізонної та вартової 

служби [148], Стройовий статут [149]) закріплено правові норми, які 

регулюють суспільні відносини та регламентують найважливіші питання 

життєдіяльності військових частин, установ та організацій [142, c. 167]. 

На сьогодні в Україні не приділяється належної уваги питанням 

систематизації військово-адміністративного законодавства. Ураховуючи 

широке коло суспільних відносин у сфері оборони та значну кількість 

нормативно-правових актів, які регулюють ці правовідносини, здійснено окремі 

спроби науковців та експертів щодо систематизації військово-

адміністративного законодавства шляхом інкорпорації законодавчих актів, а 

також намагання систематизації військово-адміністративного законодавства на 

рівні підзаконних нормативно-правових актів, виданих Міністерством оборони 

України. Наприклад, у 2003–2005 рр. у трьох книгах опубліковано збірник 

«Законодавство України з питань військової сфери» [150; 151; 152]. Останнім 

часом видається збірник військового законодавства «Нормативно-правова база 

у галузі безпеки і оборони України» [153].  

Зважаючи на те, що основними нормативно-правовими актами, у яких 

закріплено правові норми, що регулюють та визначають особливості військово-

адміністративних правовідносин у сфері оборони, діяльності суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави, є законодавчі акти, 

передусім необхідно систематизувати нормативно-правові акти на рівні законів.  
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Останніми роками науковці пропонують як оптимальний варіант 

вирішення питання регулювання суспільних відносин у сфері оборони та 

систематизації військово-адміністративного законодавства розроблення і 

прийняття єдиного кодексу [142, c. 167; 144, c. 265].  

Ми поділяємо думку вчених, що прийняття кодексу національної оборони 

дасть змогу комплексно врегулювати суспільні відносини у сфері оборони як в 

одній з головних сфер національної безпеки, визначити систему суб’єктів 

забезпечення оборони держави, їх функції, повноваження, права й обов’язки у 

сфері оборони, порядок їх реалізації, організації взаємодії всіх суб’єктів 

забезпечення оборони в мирний час та в умовах воєнного стану. Крім того, 

прийняття кодексу національної оборони має стати прикладом кодифікації 

законодавства в різних сферах національної безпеки України.  

Водночас, на наше переконання, через низку об’єктивних і суб’єктивних 

причин це питання майбутньої перспективи. Сьогодні, загалом, суб’єкти 

адміністративно-правового забезпечення оборони України не готові до 

розроблення і прийняття такого законодавчого акта. Однією з причин є 

недостатня теоретико-правова розробленість цього питання на рівні 

адміністративно-правової науки.  

 

Висновки до розділу 2  

Дослідження такого комплексного державно-правового явища як оборона 

держави потребує використання усіх наявних методів наукового пізнання. 

Методологічною основою дослідження адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави є принцип плюралізму при виборі 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, прийомів, методик пізнання, за допомогою яких вирішуються наукові 
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дослідницькі завдання, пов’язані з дослідженням особливостей 

адміністративно-правового забезпечення оборони української держави.  

Під адміністративно-правовим забезпеченням оборони держави слід 

розуміти регламентовану адміністративно-правовими нормами системну 

діяльності суб’єктів забезпечення оборони, в першу чергу, діяльності суб’єктів 

публічного управління, щодо адміністративно-правового регулювання, 

реалізації, охорони та захисту суспільних відносин у сфері оборони, 

гарантування прав і законних інтересів всіх суб’єктів правовідносин, 

спрямовану на створення необхідних умов для оборони держави у разі збройної 

агресії.  

До основних, характерних ознак адміністративно-правового забезпечення 

оборони належать:  

-  це діяльність суб’єктів публічного управління щодо захисту прав і 

свобод людини, суспільного публічного інтересу (цінностей); 

- це діяльність, комплекс заходів які здійснюються суб’єктами 

публічного управління щодо визначення та реалізацію за допомогою права 

державної політики у певній сфері суспільного життя ( сфері оборони); 

-  діяльність суб'єктів публічного управління (загальної та 

спеціальної компетенції) в межах визначених законодавством повноважень та 

компетенції; 

- діяльність яка здійснюється правовими (адміністративно-

правовими) методами і засобами; 

- здійснюється шляхом врегулювання суспільних відносин через 

юридичне закріплення у правових нормах (нормотворча діяльність), їх 

реалізацію (правозастосовча діяльність), охорони, захист та відновлення у разі 

порушення (правоохоронна діяльність). 

 Діяльність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення щодо 

створення необхідних умов для реалізації державної політики у сфері оборони  

включає такі складові адміністративно-правового впливу на суспільні відноси у 

сфері оборони: діяльність щодо нормативно-правового регулювання 
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(упорядкування) та закріплення суспільних відноси 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).  

Структура адміністративно-правового забезпечення оборони держави  

складається з таких елементів: 1) об’єкт адміністративно-правового 

забезпечення оборони – суспільні відносини у сфері оборони, які пронизують 

практично 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 в 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.  

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 і 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.  

Військово-адміністративні правовідносини виникають: 1) у зв’язку з 

виконанням органами публічного управлення покладених на них завдань щодо 
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реалізації оборонної функції держави; 2) у зв’язку з реалізацією юридичними 

особами (публічного і приватного права) своїх прав і обов’язків у сфері 

оборони держави; 3) у зв’язку з реалізацією фізичним особами (громадянами, 

іноземцями, особами без громадянства) своїх прав і обов’язків у сфері оборони 

держави.  

До структуру військово-адміністративних правовідносин належать такі її 

елементи: суб’єкт військово-адміністративних правовідносин;об’єкт військово-

адміністративних правовідносин; нормативний зміст, юридичні факти на основі 

яких виникають військово-адміністративні правовідносини. 

Реалізація військо-адміністративних правовідносин нерозривно пов’язана 

із наявністю адміністративно-правових норм якими врегульовані суспільні 

відносини у  сфері публічного  управління обороною. Правові відносини у 

сфері публічного управління обороною виникають, змінюються та 

припиняються на підставі правових норм, що містяться в актах військово-

адміністративного законодавства.  

Під військово-адміністративним законодавством слід розуміти систему 

правових актів у яких закріплені  військово-адміністративні правові норми, що 

регулюють відносини у сфері оборони держави, права, обов’язки і 

відповідальність всіх суб’єктів забезпечення оборони держави.  

Проведення оборонної реформи з метою створення ефективної системи 

оборони держави вимагає вдосконалення системи військово-адміністративного 

законодавства, прийняття нового закону України «Про національну оборону 

України», який має враховувати реальний стан суспільних відносин у сфері 

оборони, досвід забезпечення оборони України в умовах російської агресії та 

стандарти правового регулювання сфери оборони у країна-членах НАТО. 
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

3.1  Правова характеристика суб’єктів забезпечення оборони України 

 

Невід’ємною умовою ефективності системи адміністративно-правового 

забезпечення оборони України є визначеність правового статусу суб’єктів 

такого забезпечення, їх прав і обов’язків [1, c.11]. Суб’єкт (від лат. subjectum – 

те, що лежить внизу, перебуває в основі) у загальному розумінні тлумачиться 

як істота, здатна до пізнання навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до 

цілеспрямованої діяльності; особа, група осіб, організація, яким належить 

активна роль у певному процесі, акті; особа або організація як носій певних 

прав і обов’язків [2, с. 814]. У філософії суб’єкт розуміється як носій діяльності, 

що пізнає світ навколо себе на відміну від того, що вивчається або змінюється 

внаслідок дій [3, c. 597]. 

У правових науках категорія «суб’єкт» традиційно постає у двох 

аспектах: як суб’єкт права і як суб’єкт правовідносин. Суб’єкт права – це 

потенційний учасник правовідносин, розглянутий законодавцем у статичному 

стані, з погляду володіння ним правосуб’єктністю [4, с. 586]; учасник 

суспільних відносин, який на підставі чинного законодавства визнається носієм 

суб’єктивних прав і відповідних обов’язків [5, с. 12-19]; конструкція, що 

уособлює людське начало в системі права, є її первинним (вихідним) 

елементом, що об’єднує (синтезує) індивідуально-особистісне з 

безособистісним, формально-юридичним у ній [6, с. 149].  

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу класифікація 

суб’єктів адміністративного права, запропонована Т. О. Мацелик, яка визначає 

такі варіанти класифікаційного розподілу суб’єктів адміністративного права: 

1) за організаційно-правовою формою: індивідуальні та колективні; 2) за 

зовнішньою відокремленістю: фізичні особи; юридичні особи; колективні 
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суб’єкти, що не мають статусу юридичної особи; 3) за характером 

повноважень: суб’єкти, наділені владними повноваженнями, та суб’єкти, не 

наділені владними повноваженнями; 4) за ступенем участі в публічному 

управлінні: а) суб’єкти, чиї інтереси і права підлягають реалізації і захисту в 

публічному управлінні (громадяни, іноземці, особи без громадянства, біженці, 

підприємства, установи, організації, громадські об’єднання); б) суб’єкти, які 

безпосередньо реалізовують надані їм повноваження з метою забезпечення 

належного порядку управління (органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, Президент України); в) суб’єкти, які 

опосередковано (через власний апарат) беруть участь у публічному управлінні 

(апарат Верховної Ради України, комітети Верховної Ради, державна судова 

адміністрація, керівники державних підприємств, установ, організацій); 5) за 

аксіологічним критерієм: первинні (органи публічної адміністрації та індивіди) 

і вторинні (підприємства, установи, організації усіх форм власності (у тому 

числі міжнародні та іноземні), релігійні організації, громадські об’єднання); 

6) за сферами виникнення та функціонування: суб’єкти публічного права та 

суб’єкти приватного права [7, с. 174–175].  

Суб’єкт правовідносин визначається як суб’єкт права, який вступив у 

правовідносини для реалізації прав і обов’язків [6, с. 228]; особа, визнана 

суб’єктом права, але виступає вже не як потенційний носій суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язків, а як учасник процесу реалізації 

правосуб’єктності [4, с. 586]; індивідуальний або колективний суб’єкт, який на 

підставі правових норм використовує свою правосуб’єктність у конкретних 

правовідносинах, тобто реалізує суб’єктивні права і юридичні обов’язки, 

повноваження і юридичну відповідальність [8, с. 136].  

В. М. Бевзенко, Ю. В. Ващенко, П. В. Діхтієвський та інші автори 

виділяють дві групи суб’єктів адміністративного права: публічну адміністрацію 

та приватних осіб [9, с. 120-121].   

Т. О. Коломоєць, аналізуючи питання примусу в публічних 

правовідносинах, виокремлює суб’єктів застосування примусу в широкому та 
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вузькому розумінні, з акцентуванням уваги на примусових повноваженнях 

кожного з них), а також суб’єктів, щодо яких застосовують примус (фізичних та 

юридичних осіб) [10, с. 45].  

Більшість учених вважають, що категорії «суб’єкт права» і «суб’єкт 

правовідносин» співвідносяться як ціле і його частина, водночас у правовій 

науці здійснюється і їх ототожнення.  

Ми поділяємо думку, відповідно до якої зміст цих категорій не можна 

уподібнювати. На користь цієї позиції висуваються такі аргументи: по-перше, 

якщо суб’єкт права і суб’єкт правовідносин – категорії ідентичні, то вони є 

суб’єктами одного й того самого поняття, отже, цим ставиться знак рівності 

між правом і правовідносинами, що призводить до заперечення нормативної 

природи права; по-друге, якщо суб’єкт права тільки потенційно володіє 

правами й обов’язками, які в кінцевому підсумку можуть лишитися 

нереалізованими, то суб’єкт правовідносин – це завжди учасник реально 

існуючого процесу здійснення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; по-

третє, суб’єкт права визначається правовою нормою (сукупністю норм), а для 

суб’єкта правовідносин разом з правовими нормами необхідна наявність 

реалізованого вольового елемента; по-четверте, суб’єкт права виступає як щось 

абстрактне, не персоналізоване, а суб’єктові правовідносин завжди відводиться 

конкретна роль; по-п’яте, за обсягом коло суб’єктів правовідносин і права не 

збігається, оскільки окремі суб’єкти права через недостатню кількість у них 

необхідних якостей не мають можливості взяти участь у деяких 

правовідносинах [11, c. 7; 12, с. 463]. Безумовно, остання з наведених 

відмінностей  не притаманна відносинам, що складаються у сфері публічного 

управління, оскільки їх суб’єкти не можуть не мати обсягу правосуб’єктності, 

відповідного виконуваним ними завданням та функціям. 

Водночас постає питання щодо ототожнення суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення і суб’єктів правовідносин. Таке ототожнення 

простежується в роботах деяких учених. Так В. С. Шестак, розглядаючи 

питання адміністративно-правового забезпечення охорони та використання 



235 
 

 

культурної спадщини, ототожнює категорії «суб’єкт адміністративно-правового 

забезпечення» і «суб’єкт правовідносин», визначаючи поняття вказаних 

суб’єктів як фізичних та юридичних осіб, які у зв’язку з наділенням їх 

правосуб’єктністю в галузі культури реалізують свої права та обов’язки 

стосовно культурної спадщини під час взаємодії з між собою з приводу її 

охорони та використання згідно з відповідними нормами права [13, c. 67].  

Адміністративно-правове забезпечення може розглядатися в широкому та 

вузькому аспектах: у широкому як вплив уповноважених суб’єктів за 

допомогою системи правових засобів на суспільні відносини в певній сфері з 

метою їх упорядкування відповідно до визначених у правових актах цілей 

державної політики; у вузькому – як сукупність правових норм у певній галузі 

суспільних відносин та практики їх реалізації. Аналіз широкого розуміння 

досліджуваної категорії свідчить, що не всі його елементи охоплюються 

складом правовідносин.  

Так, правові засоби включають: 1) правові встановлення (норми 

законодавства, правозастосовні акти, договори); 2) правову діяльність 

(правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); 3) суб’єктивні 

явища правової дійсності чи явища суб’єктивної сфери правової 

дійсності [14, с. 33].  

Суб’єктивні явища правової дійсності, до яких належать правосвідомість 

і правова культура [15, с.201], характеризують особливості суб’єктів права та 

суб’єктів правовідносин, однак виникнення правових відносин відбувається без 

урахування цього рівня. Так, правові  відносини у сфері оборони  з приводу 

виконання військового обов’язку, наприклад, виникають незалежно від того, 

яким рівнем правосвідомості та правової культури відрізняється певний 

допризовник, призовник, військовослужбовець, військовозобов’язаний чи 

резервіст. Однак, незважаючи на те, що суб’єктивні явища правової дійсності 

не входять до структури правовідносин, вони опосередковано здійснюють свій 

вплив на останніх.  
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Як показали результати проведеного аналізу, коло суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення в широкому розумінні завжди ширше, 

ніж коло суб’єктів правовідносин, які виникають у певній сфері суспільних 

відносин. Водночас у вузькому розумінні адміністративно-правового 

забезпечення суб’єкти такого забезпечення завжди є суб’єктами правовідносин, 

оскільки обидві його складові – видання нормативно-правових актів і 

правозастосовна практика – пов’язані з виникненням правових зв’язків, зокрема 

між суб’єктами нормотворчої діяльності.  

Розглянемо ознаки суб’єктів адміністративно-правового забезпечення, що 

сформувалися у правовій науці і розглядається як діяльність суб’єктів у різних 

сферах державного управління. У широкому розумінні державне управління 

охоплює діяльність: а) органів виконавчої влади – через здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності, спрямованої на втілення в життя приписів норм 

законів; б) органів законодавчої та судової влади – через законотворчу 

діяльність та здійснення правосуддя; в) інших державних органів, які не 

належать до певних гілок влади – органів прокуратури, Центральної виборчої 

комісії, Національного банку тощо; г) недержавних органів (органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій) під час реалізації ними делегованих 

повноважень [16, с. 79].  

Загалом поділяючи думку про існування залежності між особливостями 

сфери, у якій необхідно забезпечувати діяльність, і колом суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення, зауважимо, однак, що використання в 

цьому випадку категорії «державне управління» є дещо неточним.  

Як справедливо зазначає В. Я. Малиновський, державне управління – це 

процес реалізації державної влади, її зовнішнє, матеріалізоване вираження, і 

поза цим не існує [17, с. 129].  

На думку Є. Курінного, державне управління – це особлива, універсальна 

діяльність держави, головна складова владно-управлінської діяльності, що має 

підзаконний характер, здійснюється в межах усіх владних рівнів 

уповноваженими на те державно-владними суб’єктами відповідно до засад 
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внутрішньої та зовнішньої політики з метою забезпечення повної, усебічної, 

своєчасної реалізації суспільних потреб та інтересів, що мають або повинні 

мати відповідну нормативно-правову регламентацію [18, с. 45–49].  

Зведення кола суб’єктів адміністративно-правового забезпечення лише до 

тих органів і посадових осіб, які є органами державної влади або представляють 

їх в адміністративно-правових відносинах, є некоректним, оскільки залишає за 

межами даної категорії органи місцевого самоврядування, територіальні 

громади та об’єднання громадян, які, відповідно до Конституції та законів 

України, мають низку повноважень, що дозволяють їм активно впливати на 

суспільні відносини в певних сферах, включно із сферою оборони. Тому, на 

нашу думку, визначення сутності суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення має, на нашу думку, ґрунтуватися на категорії «публічне 

управління».  

Визначення сутності публічного управління як специфічного виду 

діяльності, що розкриває сутнісні ознаки і характерні особливості управління в 

демократичній системі організації та реалізації влади на всіх рівнях 

соціальної структуризації суспільства [19, с. 52], ґрунтується на новій 

людиноцентристській парадигмі соціального управління, новій доктрині 

розуміння соціальної цінності галузі адміністративного права [20, с. 4–20].  

В. М. Мартиненко у цьому контексті зазначає, що протягом певного 

періоду вітчизняній науці і практиці була притаманна парадигма формування та 

розвитку такої системи державного управління і механізмів її реалізації, які за 

будь-яких соціальних умов мають суб’єкт-об’єктний характер, де держава – 

суб’єкт, суспільство – об’єкт. Але, як справедливо зауважує вчений, такі 

суб’єкт-об’єктні відносини між державою і суспільством важко назвати 

взаємодією. Це, насамперед, односторонній насильницький вплив суб’єкта на 

об’єкт. Зворотний зв’язок у такій системі фактично відсутній, а якщо й існує, то 

має такий же насильницький протидіючий характер, як і прямий вплив суб’єкта 

(держави) на об’єкт (суспільство) [21, с. 4].  
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Як зазначає М. В. Синявіна, державне управління – це специфічний вид 

діяльності, який розкриває сутнісні ознаки і характерні особливості управління 

в авторитарній системі організації та реалізації влади на всіх рівнях соціальної 

структуризації суспільства (за таких умов держава – суб’єкт). Державне 

управління є публічним за формою, оскільки його вплив спрямований на все 

суспільство (публіку), і не є публічним за своєю суттю, оскільки його вплив, що 

спрямований на все суспільство (публіку), первинно здійснюється не в 

інтересах суспільства (публіки), а в інтересах держави.  

На відміну від цього, на думку вченої, публічне управління – це 

специфічний вид діяльності, який розкриває сутнісні ознаки і характерні 

особливості управління в демократичній системі організації та реалізації влади 

на всіх рівнях соціальної структуризації суспільства (за таких умов суспільство 

– суб’єкт). Публічне управління і за формою, і по суті є публічним, воно не 

лише спрямоване на публіку (суспільство), а й здійснюється в її (суспільства) 

інтересах і за її (суспільства) активній участі [19, с. 52].  

Крім того, ми повністю погоджуємося з концепцією І. П. Голосніченка, 

який вважає, що в управлінні доцільно виокремлювати внутрішньосистемний 

та позасистемний аспекти, що дасть змогу більш точно з’ясувати особливості 

зв’язків між суб’єктами та об’єктами управління [22, c. 97], а також поділяємо 

думку А. І. Берлача стосовно складного комплексного характеру публічного 

управління, що вимагає врахування всіх факторів, які впливають на 

нього [23, c. 37]. 

Погоджуючись загалом з поглядом, відповідно до якого нова парадигма 

управління державно організованим суспільством вимагає перегляду 

термінологічного апарату, властивого суб’єкт-об’єктному підходу як одному із 

проявів ідеології недемократичної держави, зробимо щодо цього декілька 

зауважень.  

Чи означає введення в науковий обіг категорії «публічне управління» 

повну відмову від терміна «державне управління»? Збагачення вітчизняної 

правової науки термінами «публічне управління» та «публічне 
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адміністрування» відбулося під впливом здобутків західної правової 

та філософської думки, у яких поняття «Public management» і «Public 

administration» було введено в науковий обіг у середині минулого 

століття [24, c. 93–99; 25, с. 69–75], а початок спеціальних досліджень 

публічного управління та адміністрування пов’язують опублікуванням у 1887 р. 

роботи В. Вільсона «The Study of Administration» [26]. 

Однак, незважаючи на час, що минув з моменту обґрунтування сутності 

вказаних термінів, та появу в межах західної науки трьох гілок теорії публічної 

адміністрації – класичної (Classical Public Administration Theory), нової теорії 

публічного управління (New Public Management Theory) і посмодерністської 

теорії державного управління (Postmodern Public Administration Theory), у 

межах кожної з яких виникли власні наукові школи, концепції та парадигми, 

термін «Public Governance» не зник з наукового обігу. Навпаки, сучасні вчені 

підкреслюють, що в умовах нової парадигми управління суспільством термін 

«Public Governance» набуває нового змісту, а його зміст трактується як 

відносини влади між державними органами, громадянським суспільством та 

ринком в контексті трансформації політичних спільнот правомірно управляти 

собою та діяти ефективно [27, с. 572].  

На нашу думку, роль державних інституцій в організації суспільного 

життя не може знецінюватися. Безумовно, окремого вивчення заслуговує 

визначення співвідношення між англійським терміном «Governance» та 

українським «врядування» (останнє трактується як вироблення й реалізація 

публічної політики на засадах партнерської взаємодії державної влади, 

місцевого самоврядування, приватного сектору і громадянського суспільства, 

що є важливим кроком на шляху демократизації системи публічного 

управління, а також як самостійне вирішення народом і його окремими 

спільнотами (територіальними, етнонаціональними) проблем і питань своєї 

ідентичності, життєдіяльності та національних традицій) [28; 29].  

На нашу думку, у контексті національної правової традиції, терміни 

«Public Governance» і «публічне врядування» не є синонімічними. Водночас 
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слід звернути увагу на те, що реалізація органами державної влади своїх 

владних повноважень найбільш точно описується терміном «державне 

управління», який є близьким за значенням до терміна «Governance» або «State 

Governance».  

Отже, праві вчені, які описують співвідношення між публічним і 

державним управлінням у такий спосіб: «публічне управління складається з: 

1) державного управління, у якому суб’єктом виступає держава в особі 

відповідних структур; 2) громадського управління, де суб’єктами є недержавні 

утворення»[30, c.49].  

Окремого розгляду заслуговує проблема співвідношення суб’єктів 

публічного управління та суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

оборони. Дослідженню цього питання присвячено докторську дисертацію 

В. В. Сокуренка «Публічне адміністрування сферою оборони в Україні», однак, 

на жаль, автор не запропонував власну дефініцію вказаного виду публічного 

адміністрування та не надав визначення його суб’єктів. Натомість учений 

виокремив категорію «публічні органи управління у сфері оборони», серед 

особливостей адміністративно-правового статусу яких називає законодавчу 

задекларованість прав та обов’язків, наявність ієрархічної структури 

компетентних суб’єктів, державний і міжнародний характер діяльності, 

специфічну предметну діяльність, наявність повноваження розпоряджатися з 

конкретних питань і приймати підзаконні нормативні акти, обов’язковість 

дотримання принципів міжнародного та національного права [31, c. 265].  

Аналіз наведених ознак свідчить, що вони мають загальний характер і 

можуть бути застосовані до суб’єктів, які виконують й інші функції держави, 

наприклад, правоохоронну або екологічну.  

Крім того, В. В. Сокуренко оперує поняттям «публічна адміністрація у 

сфері оборони», визначення якого не наводить, але зауважує, що її діяльність 

здійснюється на вищому, центральному та місцевому рівнях виконавчої влади, 

а також Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної 

безпеки і оборони України [31, c. 268].  
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Водночас вищезазначені положення не дають змоги розмежувати 

публічні органи управління у сфері оборони, публічну адміністрацію у сфері 

оборони і суб’єкти публічного адміністрування в цій сфері.  

На нашу думку, це обумовлено складністю та багатоплановістю 

термінології в досліджуваній сфері суспільних відносин, а також тим, що нова 

парадигма управління державно організованим суспільством є відносно новою 

для правової науки.  

Як справедливо зазначають автори колективної монографії «Система 

органів виконавчої влади України: проблеми вдосконалення організації та 

діяльності», сучасний етап реформування органів виконавчої влади 

характеризується зміною векторів державного управління, що ставить перед 

правовою наукою актуальні завдання щодо вироблення відповідного теоретико-

методологічного підґрунтя [32, с. 6].  

Водночас розкриття предмета нашого дослідження потребує 

розмежування категорій «публічне управління», «публічне адміністрування» та 

«адміністративно-правове забезпечення» в контексті визначення ознак їх 

суб’єктів.  

Щодо поняття «публічне управління» у правовій науці сформувалося три 

основних підходи, відмінність між якими можна з’ясувати за критерієм широти 

сприйняття кола суб’єктів досліджуваного явища.  

Прихильники першого підходу вважають, що такими суб’єктами є 

виключно державні органи (посадові особи), і, відповідно, публічне управління 

визначається, з тими чи іншими варіаціями як самостійний вид діяльності 

держави, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер 

та полягає в цілеспрямованому владному й регулюючому її впливі на стан та 

розвиток суспільних процесів і відносин, який пов’язується з функціонуванням 

особливої групи державних органів (посадових осіб) [33, с. 187], або як 

організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність 

людей з метою її впорядкування, збереження, що здійснюється, ґрунтуючись на 

владній силі, яку обмежує дієвий суспільний контроль [34, с. 7].  
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На думку прибічників другого підходу, публічне управління є формою 

здійснення (реалізації) публічної влади, яка поєднує в собі державне та 

самоврядне управління (останнє включає виконання делегованих державою 

функцій виконавчої влади органами місцевого самоврядування та деякими 

іншими недержавними інституціями (наприклад, окремими громадськими 

організаціями) [35, с. 15–16].  

Прихильники третього підходу розуміють публічне управління як 

визначену публічними (суспільними) потребами діяльність органів державної 

влади, зокрема органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також інших суб’єктів у разі делегування їм публічних повноважень, 

спрямовану на забезпечення й реалізацію прав, свобод та законних інтересів 

фізичних осіб, засновану на нормах права й таку, що здійснюється в межах 

чинного законодавства [35, с. 15–16], управління, що здійснюється з метою 

реалізації публічних (суспільних) інтересів [30, с. 119].  

Отже, відмінність між вказаними підходами полягає передусім у 

суб’єктній складовій наведених визначень: у першому випадку це держава в 

особі державних органів (посадових осіб); у другому – державні органи 

(насамперед органи виконавчої влади) та самоврядні органи (органи місцевого 

самоврядування та деякі громадські організації, яким делеговано функції 

органів виконавчої влади), у третьому – органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування та невизначений перелік суб’єктів, яким делеговано 

певні публічні повноваження. 

З’ясуємо відповідність цих підходів суспільним відносинам, що 

складаються і розвиваються у сфері оборони України [36, с. 71–76]. Згідно з ч. 2 

ст. 17, оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності покладаються на ЗС України [37]. Відповідно до положень 

четвертого абзацу ст. 11 Закону України «Про Збройні Сили України», останні 

провадять свою діяльність на засадах гласності, відкритості для 

демократичного цивільного контролю. Стаття 18 вказаного Закону визначає, що 
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нагляд за додержанням законності у ЗС України, цивільний демократичний 

контроль за діяльністю ЗС України здійснюються відповідно до закону [38].  

Суб’єктами демократичного цивільного контролю є: Президент України, 

Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет 

Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, громадяни України та громадські організації [39].  

Функція контролю, беззаперечно, належить до управлінських функцій, у 

правових науках, теорії управління ця думка є загальновизнаною [40, с. 532]. 

Отже, суб’єкти, наділені контрольними повноваженнями, мають ознаки 

суб’єктів управління. Держава делегує здійснення функції контролю над 

сектором безпеки і оборони, крім державних органів, органам місцевого 

самоврядування, громадським організаціям, громадянам. Таким чином, думка, 

відповідно до якої коло суб’єктів публічного управління становлять лише 

державні органи, є недостатньо обґрунтованою. 

Найбільш відповідним сучасному стану розвитку суспільних відносин 

уважаємо підхід, відповідно до якого суб’єктами публічного управління є 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також інші 

суб’єкти, яким делеговано публічні повноваження. Поняття публічних 

повноважень лише починає формуватися у правовій науці, відбувається їх 

ототожнення з владними повноваженнями, виокремлення як обов’язкової їх 

ознаки права здійснювати примус щодо інших суб’єктів [41, c. 43].  

Ми поділяємо думку авторів, які вважають публічними повноваження 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта, 

повноваження надані йому відповідно до чинного законодавства України, які 

забезпечують публічно-владний вплив, спрямований на утвердження і 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина та охорону публічного 

інтересу [42, c. 86].  

У вітчизняній науці існує погляд, відповідно до якого діяльність суб’єктів 

реалізації влади українського народу за певних умов цілковито 

узгоджуватиметься з визначенням категорії «владні повноваження», однак це 
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«суперечить сучасним стандартам взаємодії держави й суспільства» [43, c. 49], 

положенням ч. 2 ст. 5 Конституції України, відповідно до якої народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування [37], і законодавчо закріпленим контрольним повноваженням 

громадськості, про які вже згадувалося вище. 

Отже, сформулюємо поняття суб’єктів публічного управління обороною 

України як органів державної влади та місцевого самоврядування, а також 

інших суб’єктів публічних відносин, яким законом надано публічні 

повноваження щодо підготовки до  оборони та оборони держави в разі збройної 

агресії або збройного конфлікту. До них, зокрема, належать: Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності, суб’єкти громадянського 

суспільства. 

СОБ України, Закону України «Про національну безпеку України» (ч. 1 

ст. 1) визначено, що сили оборони – це ЗС України, а також інші утворені 

відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та 

розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними 

функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із 

забезпечення оборони держави [39]. Це визначення є значно вужчими, ніж 

дефініція суб’єктів публічного управління або адміністративно-правового 

забезпечення, та була розкритикована за розмитий характер, що не дозволяє 

усвідомити його сутність [45, с. 327].  

Відповідно до розуміння публічного управління як діяльності публічної 

адміністрації щодо задоволення загальних публічних інтересів 

соціуму [46, c. 20–25] та з урахуванням думки, що в широкому значенні до 

публічної адміністрації, крім органів публічної влади, належать органи, 

які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею 

повноваження [47, c. 116–118], сформулюємо поняття суб’єктів публічного 

управління у сфері оборони як систему органів державної влади (законодавчої, 
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виконавчої та судової), наділених  делегованими повноваженнями самоврядних 

органів, які за допомогою законодавчо закріплених засобів, методів та 

процедур сприяють досягненню публічного інтересу, пов’язаного із 

забезпеченням оборони держави в разі збройної агресії або збройного 

конфлікту. До таких органів належать Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування всіх рівнів, судові органи,самоврядні органи 

наділені делегованими повноваженнями, суб’єкти громадянського суспільства. 

Зважаючи на особливості повноважень суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення оборони України, таке забезпечення завжди має 

загальний характер і стосується всіх суб’єктів правовідносин у сфері оборони 

держави.  

За своєю сутністю діяльність суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення охоплює всі засоби, методи та процедури, які сприяють 

досягненню публічного інтересу у сфері оборони, мають правовий характер і 

регулюються нормами права, передусім  нормами військово-адміністративного  

права [48, с. 148–151].  

У цьому контексті, А. Т. Комзюк та І. С. Гриценко зауважують, що 

тенденція до появи в межах адміністративного права нових галузей найбільше 

відповідає статусу адміністративного права як фундаментальної галузі в 

системі українського права [49, с. 78].  

Водночас, Р. С. Мельник стверджує, що тенденції розвитку сучасного 

адміністративного права вимагають інших підходів щодо завдань Особливого 

адміністративного права, норми якого, відповідно, повинні регламентувати не 

стільки управлінські відносини, скільки відносини, що виникають у сфері 

функціонування публічної адміністрації, визначити абсолютно всі аспекти 

спілкування суб’єктів публічної адміністрації з приватними особами, 

роз’яснити, розтлумачити ті категорії, які чітко не визначені або не 

конкретизовані [50, c. 14]. 
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Крім цього, особливості публічного інтересу у сфері оборони (предметом 

якого є благо, необхідне як суспільству загалом, так і соціальним групам та 

окремим індивідам для їх нормального функціонування і розвитку) [51, с. 26] 

обумовлюють включення до кола суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення оборони тих інституцій, на яких законом покладено функції щодо 

застосування адміністративно-правових засобів, методів та процедур, 

пов’язаних з підготовкою та обороною держави в разі збройної агресії або 

збройного конфлікту. 

Отже, суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони України 

– це система суб’єктів публічного управління, які за допомогою 

адміністративно-правових засобів, методів і процедур визначають та 

організовують реалізацію державної політики у сфері оборони, що охоплює всі 

сфери суспільного життя і спрямована на підготовку до оборони держави, її 

збройного захисту в разі збройної агресії або збройного конфлікту [48, с. 149].  

Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони України у 

своїй сукупності утворюють систему, яка відповідає ознакам соціальних 

систем, сформульованим Т. Парсонсом: вона адаптована до сучасних умов 

розвитку української держави; має спільну мету – забезпечення високого рівня 

обороноздатності держави; усі її елементи скоординовані між собою за 

допомогою визначення їх правового статусу (з урахуванням ієрархічності) й 

окреслення ролі кожного з них під час визначення заходів державної політики у 

сфері оборони; збереження ціннісних елементів забезпечується за допомогою 

стратегії національної безпеки та воєнної доктрини, у яких, зокрема, викладено 

погляди на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних 

конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави 

до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для 

захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво 

важливих національних інтересів [52]. 

Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони України 

можуть бути класифіковані за декількома критеріями, першим серед яких є 
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порядок формування: а) виборний порядок – органи (організації), які обирають 

народ України, населення певної адміністративно-територіальної одиниці, 

установчі збори громадського об’єднання (Верховна Рада України; Президент 

України; органи місцевого самоврядування; територіальні громади, громадські 

об’єднання); б) порядок призначення (Кабінет Міністрів України, органи 

виконавчої влади; Рада національної безпеки і оборони України; військово-

цивільні адміністрації, військові адміністрації; в) виборно-призначувальний 

порядок (деякі суб’єкти громадянського суспільства, наприклад, громадська 

рада при Міністерстві оборони України, склад якої обирають представники 

громадянського суспільства і затверджує Міністр оборони України). 

Крім того, за критерій класифікації може бути обрана предметна 

підвідомчість суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони 

України:а) органи загальної компетенції (Верховна Рада України; Кабінет 

Міністрів України; Президент України; органи місцевого самоврядування); 

б) органи (організації) спеціальної компетенції (Рада національної безпеки і 

оборони України; Міністерство оборони України; ЗС України; НГУ; суб’єкти 

громадянського суспільства, статутні цілі яких обмежені діяльністю у сфері 

забезпечення оборони України).  

За належністю до підсистем публічного управління суб’єкти 

адміністративно-правового забезпечення оборони України можуть поділятися 

на: а) органи державної влади (Верховна Рада України; Президент України; 

Кабінет Міністрів України; органи виконавчої влади); б) органи місцевого 

самоврядування; в) консультативно-допоміжні органи (Рада національної 

безпеки і оборони України; громадські ради); г) інститути громадянського 

суспільства. 

Адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення оборони України являє собою різновид адміністративно-

правового статусу, який у науці адміністративного права визначають як 

встановлену законом та іншими правовими актами сукупність прав і обов’язків, 

що гарантують участь в управлінні державними справами і задоволення 
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публічних та особистих інтересів через діяльність державної влади й органів 

місцевого самоврядування [53, с. 21]; встановлені адміністративно-правовими 

нормами права й обов’язки особи в сукупності з обсягом та характером її 

правосуб’єктності [54, с. 33]; в аспекті діяльності публічних органів управління 

у сфері оборони – систему прав, обов’язків та заходи юридичної 

відповідальності, які встановлені нормами національного та міжнародного 

законодавства для виконання визначеної компетенції і повноважень [31, c. 258].  

Безумовно, існують і більш широкі за своїм змістом визначення: 

адміністративно-правовий статус як сукупність основних (невід’ємних) прав та 

свобод людини і громадянина, що закріплено Конституцією України, нормами 

різних галузей права, у тому числі адміністративно-правовими нормами; 

гарантії реалізації цих прав та обов’язків, а також механізм їх охорони 

державою [55, c. 58]; регульоване нормами права становище посадової особи в 

органі управління, що характеризує найменування посадової особи та її місце у 

службовій ієрархії, функції, повноваження, гарантії реалізації повноважень і 

відповідальність [56, с. 21–23]; мета та принципи діяльності суб’єкта, його 

завдання і функції, так званий «цільовий блок» правового статусу; правові 

приписи, що регламентують організаційні аспекти його діяльності (порядок 

утворення, реорганізацію, ліквідацію, структуру, підпорядкованість тощо); 

компетенція та повноваження [57, с. 147].  

На нашу думку, розширення змісту категорії «адміністративно-правовий 

статус» утруднює розуміння його сутності в контексті окремого виду 

суспільних відносин, а близькість складу деяких категорій (наприклад, 

компетенція та повноваження, гарантії реалізації та механізм охорони) буде 

породжувати дублювання під час аналізу адміністративно-правового статусу 

окремих суб’єктів.  

Водночас ми не поділяємо погляди російських науковців, які не вважають 

за доцільне виокремлення такої складової суб’єктів  забезпечення воєнної 

безпеки, як відповідальність. Наприклад, на думку К. В. Фатєєва, суб’єкт 

забезпечення воєнної безпеки є учасником суспільних відносин із забезпечення 
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воєнної безпеки держави, якого юридична норма наділила правами та 

обов’язками [58, с. 49]. Такий підхід характеризує державоцентристські 

тенденції в розвитку правової науки, створюючи модель повноважень, не 

обмежених відповідальністю.  

Незважаючи на різні підходи, саме тріада: права – обов’язки – 

відповідальність, більш повно характеризує особливості адміністративно-

правового статусу суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони, 

їх місце в системі правового забезпечення оборони України [48, с. 150]. 

Таким чином, адміністративно-правовий статус суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення оборони України можна визначити як 

встановлену нормами адміністративного права сукупність їх прав,обов’язків та 

відповідальності, реалізація яких передбачає досягнення високого рівня 

обороноздатності держави.  

 

3.2 Верховна Рада України в системі суб’єктів забезпечення оборони 

держави 

 

Рівень забезпечення національної безпеки і оборони України залежить 

насамперед від ефективності функціонування органів  публічного управління, 

чіткого розподілу та розмежування функцій і повноважень, відповідальності та 

налагодженої взаємодії між ними [59]. 

Серед цих суб’єктів важливу роль відіграє Верховна Рада України, як 

вищий представницький орган державної влади, що на законодавчому рівні 

визначає функції і завдання всіх суб’єктів забезпечення оборони держави. 

Адміністративно-правовий статус Верховної Ради України як суб’єкта 

забезпечення оборони необхідно розглядати через наявність відповідних 

функцій, повноважень та компетенції у сфері оборони держави.  

Безумовно, головною функцією парламенту є законодавча. Ми поділяємо 

думку авторів підручника «Загальне адміністративне право», які звернули увагу 

на той факт, що Верховна Рада України є не постійним учасником 
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адміністративних відносин [9, с. 122]. Водночас в аспекті нашого дослідження 

слід приділити значну увагу її представницьким функціям, пов’язаним із 

забезпеченням оборони. 

У наукових джерелах категорія функцій управління була предметом 

уваги багатьох дослідників. В. Б. Авер’янов справедливо підкреслював, що 

поняття функцій має охопити й відобразити внутрішню природу, найглибший 

зміст, тобто суть діяльності [60, с.41] органу публічного державного 

управління. На думку Ю. О. Тихомирова, функції характеризують основний 

напрям і зміст діяльності суб’єкта [61, c. 19].  

Найпоширенішою у вітчизняній літературі є класифікація функцій 

публічного управління, що включає в себе загальні, спеціальні та допоміжні. 

Загальні функції справляють об’єктивно необхідний вплив на певні процеси, 

що відбуваються в політичній, соціально-культурній,господарській та інших 

сферах. Планування, організація, контроль, безумовно, є загальними 

функціями, притаманними для усіх сфер публічного управління, «незалежно від 

того, на якому рівні та в яких галузях вони здійснюються» [62, с. 247].  

Зарубіжні дослідники, які вивчали діяльність НАТО, наголошують, що 

такі функції є універсальними і можуть застосуватися в тих сегментах 

діяльності оборонної організації, які сприяють максимальній ефективності 

оперативної діяльності ЗС [63, с. 3], що доведено світовою практикою і часом.  

Серед загальних функцій Верховної Ради України, на нашу думку, 

необхідно виділити законодавчу (нормотворчу) функцію, за допомогою якої 

визначаються система оборони держави, повноваження всіх суб’єктів 

забезпечення оборони, регулюються суспільні відносини у сфері оборони 

держави. Ефективна реалізація Верховною Радою України нормотворчої 

функції, своєчасне врегулювання суспільних відносин у сфері оборони, в 

умовах російської військової агресії, виступає одним із головних чинників 

забезпечення оборони держави та проведення оборонної реформи [64, c. 239]. 

Як зазначають науковці, нормотворчість – це діяльність уповноважених 

на це суб’єктів з розроблення, розгляду, прийняття та офіційного 
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оприлюднення нормативно-правових актів, яка здійснюється за визначеною 

процедурою [65, с. 211], що тією чи іншою мірою притаманна кожному органу 

державної влади, публічного управління. Безумовно, Верховна Рада України не 

є органом публічного управління в його класичному розумінні, разом з тим, як 

буде показано далі за текстом, має окремі ознаки вказаних органів. 

У контексті розгляду правової природи спеціальних функцій Ю. П. Битяк 

підкреслює, що вони характеризують особливості конкретного суб’єкта чи 

об’єкта управління [62, с. 247]. Водночас необхідно зауважити, що, відповідно 

до ролі суб’єкта публічного управління, деякі загальні функції можуть набувати 

специфічних властивостей і мати пріоритетний характер. У цьому вони 

наближені до спеціальних функцій. Наприклад, відповідно до ст. 75 

Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент 

– Верховна Рада України [37]. Тобто законотворчість – її головна функція, що 

характеризує особливість цього органу державної влади і як суб’єкта 

забезпечення оборони держави.  

Під законодавчою функцією парламенту слід розуміти діяльність із 

прийняття (ухвалення) законів, у результаті якої поданий на розгляд 

законодавчого органу текст перетворюється із законопроекту на законодавчий 

акт [66, с. 317]. Її основу становить нормотворчість. Законотворчість – це лише 

особлива форма останньої і належить до загальних функцій.  

Аналогічні особливості притаманні також функціям організації і 

контролю. Так, наприклад, представники конституційного права визначають, 

що «важливою функцією Верховної Ради України з числа її головних функцій є 

установча (державотворча) функція», яка охоплює собою формування (або 

участь у формуванні) органів виконавчої і судової влади, власних, 

парламентських структур; призначення чи обрання на посади тощо [67, с. 411].  

Зміст організаційної функції «включає створення органів управління, 

побудову структури апарату управління, формування управлінських 

підрозділів, ланок, розроблення положень про органи управління, встановлення 
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взаємозв’язків між управлінськими структурами, підбір і розстановку кадрів 

тощо» [62, с. 246].  

Ю. П. Битяк виокремлює ще один різновид – допоміжні функції 

управління, головне призначення яких полягає в забезпеченні обслуговування 

процесів загальних і спеціальних функцій. Разом з тим, учений підкреслює, що 

розмежування функцій державного управління має умовний характер, оскільки 

в дійсності, на практиці вони переплітаються, взаємодіють між собою в єдиній 

системі впливу суб’єкта на об’єкт управління [62, с. 248]. 

На наш погляд, класифікацію функцій суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення оборони необхідно будувати на основі 

загальноприйнятої класифікації функцій з урахуванням специфіки сфери 

управління, якою виступає сфера оборони держави. Функції Верховної Ради 

України складатися із: а) загальних функцій: законодавчої (нормотворчої), 

установчої (організаційної), парламентського контролю (контрольної), 

планування; б) спеціальних: представницької, бюджетно-фінансової, 

зовнішньополітичної; в) допоміжних: інформаційної[64, с. 238–241]. 

Перед тим як розглянути функції Верховної Ради України у сфері 

оборони, акцентуємо увагу на визначенні поняття «повноваження», адже саме 

цей термін, як правило, уживається в нормативно-правових актах з питань 

оборони. Як зауважує В. Ратчев, «необхідно мати чіткий розподіл повноважень 

та завдань між політиками, менеджерами і командирами у сфері оборони, для 

забезпечення згуртованості самої структури та координації всіх організаційних 

процесів» [63, с. 35].  

На думку Ю. А. Дмитрієва, повноваження – це права й обов’язки органу 

щодо прийняття правових актів, а також здійснення інших державно-владних 

дій [68, с. 237].  

У юридичній літературі часто ототожнюються поняття «повноваження» і 

«компетенція» органів державної влади. Компетенція органів державної влади 

розуміється як сукупність (система) його повноваження [68, с. 237]. Зауважимо, 
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що система – це сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, що 

об’єднані за спільною ознакою, призначенням [2, с. 203].  

Таким чином, якщо компетенція – це система (сукупність) повноважень, а 

повноваження – це сукупність (система) прав і обов’язків, то компетенція – це 

сукупність (система) прав і обов’язків. Вочевидь відбувається ототожнення цих 

двох понять.  

Так, В. В. Сокуренко у своїй роботі «Публічне адміністрування сферою 

оборони в Україні», досліджуючи адміністративно-правовий статус 

Міністерства оборони України, зазначає, що його «… структурним 

елементом … є компетенція, тобто сукупність прав та обов’язків, що 

становлять систему повноважень, спрямованих на забезпечення діяльності 

Міністерства оборони України» [31, с. 295]. Як такі він розуміє «систему прав 

та обов’язків (власних або делегованих), наданих державою органам публічної 

адміністрації, що здійснюють адміністрування у сфері оборони, їх посадовим та 

службовим особам з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства» [31, с. 265].  

Отже, за логікою твердження науковця, компетенція – це сукупність прав 

та обов’язків, що становлять сукупність повноважень, які є сукупністю прав і 

обов’язків. Позиції науковців щодо розуміння понять «компетенція» та 

«повноваження» публічних органів управління, їх співвідношення залишаються 

в юридичній літературі суперечливими.  

У цій дискусії ми поділяємо думки вчених, які вважають, що компетенція 

являє собою насамперед «коло питань, які цей орган має право вирішувати у 

процесі практичної діяльності» [16, с. 497], та розуміють це поняття більш 

широко, ніж повноваження. Наприклад, В. К. Колпаков зазначає, що до 

компетенції повинні входити завдання, функції органу, порядок його 

організації та діяльності [69, с. 30].  

Д. В. Приймаченко зауважує, що компетенція є сукупністю нормативно 

визначених цілей та завдань, а також необхідних для їх виконання державно-

владних повноважень (прав та обов’язків). До того ж останні надаються 
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державою для реалізації покладених на них функцій та вирішення поставлених 

завдань [70, с. 187]. 

На наш погляд, повноваження суб’єктів забезпечення оборони України – 

це сукупність прав і обов’язків, встановлених нормативно-правовими актами, 

які спрямовані на реалізацію державної політики у сфері оборони, пов’язаною з 

підготовкою до збройного захисту та захисту держави в разі збройної агресії 

або збройного конфлікту. 

Водночас під компетенцією ми розуміємо правове визначення місця та 

ролі органу державної влади в системі суб’єктів забезпечення оборони України 

шляхом нормативного закріплення цілей та завдань, спрямованих на реалізацію 

державної політики у сфері оборони, пов’язаної з підготовкою до збройного 

захисту та захисту держави в разі збройної агресії або збройного конфлікту, а 

також необхідних для їх виконання державно-владних повноважень. 

Загалом, щодо місця Верховної Ради України в системі суб’єктів 

забезпечення оборони України, то у СОБ підкреслюється, що вона відіграє 

важливу роль, приймаючи своєчасні рішення, спрямовані на забезпечення 

обороноздатності держави (п. 2.2) [44].  

Представники конституційного права, як правило, виділяють 

такі функції Верховної Ради України: законодавчу, представницьку, 

установчу, бюджетно-фінансову, парламентського контролю, 

зовнішньополітичну [71, c. 309; 67, с. 411]. 

Як ми зазначили вище, законодавча функція є пріоритетом діяльності 

Верховної Ради України, у тому числі як суб’єкта забезпечення оборони 

України. Вона являє собою передбачений Конституцією напрям діяльності 

Верховної Ради, який полягає у прийнятті законів, внесенні до них змін, 

визнанні їх такими, що втратили юридичну силу, (скасуванні) або в 

призупиненні їх дії [67, с. 411]. 

Конституцією України визначено основне повноваження з реалізації 

Верховною Радою України цієї функції: прийняття законів (п. 3 ст. 85 

Конституції України) [37]. Ст. 5 Закону України «Про оборону України» 
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закріплено, що Верховна Рада України в межах повноважень, визначених 

Конституцією України, здійснює законодавче регулювання питань сфери 

оборони [72].  

Так, виключно законами України визначаються основи національної 

безпеки і оборони, організації та діяльності ЗС України, інших складових сил 

оборони; правовий режим воєнного і надзвичайного стану; встановлюються 

порядок направлення підрозділів ЗС України до інших держав, допуску та 

умови перебування ЗС інших країн на території України [37]. 

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної 

доктрини України»» від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 визначено необхідність 

удосконалення законодавства з питань оборони України, належного 

унормування діяльності у воєнній сфері та адаптації базових законодавчих, 

концептуальних і програмних документів з питань оборони до сучасних 

реалій (п. 47) [73]. 

Законом України «Про Національну безпеку України» (ч. 1 ст. 6) 

передбачено, що Верховна Рада України відповідно до Конституції України 

здійснює парламентський контроль та приймає закони України, які визначають 

і регулюють діяльність органів сектору безпеки і оборони та їхні повноваження, 

а також затверджує відповідні бюджетні асигнування та приймає рішення щодо 

звіту про їх використання [39].  

Таким чином, можна переконатися, що повноваження Верховної Ради 

України у сфері забезпечення оборони (як реалізація законодавчої функції) 

полягають у нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин у сфері 

оборони та удосконаленні відповідних законодавчих актів з урахуванням 

актуальної політичної ситуації та принципів і стандартів НАТО. 

Однією з важливих функцій Верховної Ради України у сфері 

забезпечення оборони, на наш погляд, є установча функція. До повноважень 

Верховної Ради України, спрямованих на її реалізацію, належать: 
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– призначення за поданням Президента України Міністра оборони 

України та звільнення його з посади; 

– затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій і 

завдань ЗС України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань [37; 44]; 

– законодавче визначення прав і обов’язків всіх суб’єктів забезпечення 

оборони держави. 

Важливу роль у діяльності Верховної Ради України відіграє функція 

парламентського контролю. У юридичній літературі виділяються такі його 

напрями: 1) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України; 2) контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх захист; 

3) бюджетно-фінансовий контроль, що здійснюється насамперед через 

Рахункову палату; 4) прийняття рішення Верховною Радою України про 

направлення запиту до Президента України; 5) запит народного депутата 

України на сесії Верховної Ради України; 6) здійснення парламентського 

контролю з окремих питань безпосередньо або через тимчасові спеціальні і 

тимчасові слідчі комісії [67, с. 412].  

СОБ України визначається, що відповідно до євроатлантичних стандартів 

Україна посилюватиме цивільний демократичний контроль над ЗС України та 

іншими складовими сил оборони за рахунок підвищення прозорості та 

цілісності оборонного планування й управління ресурсами, що дасть змогу 

Верховній Раді України більш ефективно реалізовувати свої повноваження у 

сфері оборони (п. 2.3) [44].  

У сфері забезпечення оборони України слід окреслити такі повноваження 

Верховної Ради України з реалізації зазначеної функції: 

– здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України [37]; 

– створення тимчасових спеціальних комісій для вивчення, а для 

проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, – 

тимчасових слідчих комісій для вивчення, підготовки і попереднього розгляду 

окремих питань сферах національної безпеки і оборони [39];  
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– здійснення контролю за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої 

політики [74]. 

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що 

виділяються на потреби національної безпеки і оборони, від імені Верховної 

Ради України здійснює Рахункова палата (ст. 98 Конституції України) [37]. 

Представницька функція Верховної Ради, як зазначає В. Ф. Погорілко, 

являє собою вид діяльності, що полягає у представництві громадян України у 

здійсненні законодавчої влади шляхом виявлення, узагальнення, узгодження, 

формування, реалізації та захисту його інтересів. Основними складовими її 

змісту є, зокрема обговорення питань та визначення засад внутрішньої і 

зовнішньої політики; затвердження загальнодержавних програм; 

заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України до 

народу про внутрішнє та зовнішнє становище України тощо [67, с. 411]. 

У сфері забезпечення оборони України до повноважень Верховної Ради 

України з реалізації представницької функції, на нашу думку, належать: 

– обговорення питань та визначення засад внутрішньої і зовнішньої 

політики;  

– заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

– розгляд за поданням Кабінету Міністрів України і затвердження 

загальнодержавних програм, у тому числі реформування та розвитку ЗС 

України, соціального захисту військовослужбовців , а також інших програм, що 

стосуються оборони і безпеки держави. 

Багатогранною за змістом і формами є бюджетно-фінансова функція 

Верховної Ради, яка має значні повноваження щодо її здійснення [67, с. 413], у 

тому числі у сфері забезпечення оборони України. 

СОБ України визначається, що упровадження реформ є складним і 

високовитратним процесом. Однак, досягнення визначених цілей реформ 

допоможе забезпечити ефективне й раціональне використання наявних ресурсів 

для захисту громадян та території України. Заходи, спрямовані на досягнення 
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цілей оборонної реформи, насамперед, повинні забезпечуватися в межах 

видатків, визначених Законом України про Державний бюджет України на 

відповідний рік (п. 3.6) [44]. 

До повноважень Верховної Ради України щодо реалізації цієї функції 

належить фінансування потреб національної оборони держави залежно від 

функцій, завдань та відповідальності в цій сфері за рахунок і в межах коштів, 

визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік 

шляхом його затвердження з визначенням розміру витрат на забезпечення 

оборони та зазначенням конкретного спрямування бюджетних асигнувань у 

сфері безпеки і оборони (ст. 85 Конституції України) [37; 72].  

Зовнішньополітична функція, на думку фахівців з конституційного права, 

включає наступні повноваження: оголошення за поданням Президента України 

стану війни і укладення миру, схвалення його рішення про використання ЗС 

України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, 

про надання військової допомоги іншим державам, про допуск підрозділів ЗС 

інших держав на територію України; затвердження указів Президента 

України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію; надання 

законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та їх 

денонсація [71, c. 311; 67, с. 413]. 

Отже, на основі аналізу Конституції та законів України можна виділити 

такі повноваження Верховної Ради України щодо реалізації 

зовнішньополітичної функції: 

– оголошення за поданням Президента України стану війни й укладення 

миру, схвалення його рішення про використання ЗС України та інших 

військових формувань у разі збройної агресії проти України; 

– визначення правового режиму воєнного і надзвичайного стану та 

затвердження указів Президента України про їх введення в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію; 
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– розгляд за поданням Кабінету Міністрів України і затвердження 

загальнодержавних програм військового, військово-політичного та військово-

технічного співробітництва з іншими державами та міждержавними союзами; 

– надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України, що 

безпосередньо стосуються сектору безпеки і оборони держави; 

– схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, 

про направлення підрозділів ЗС України до іншої держави, у тому числі для 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та про допуск 

підрозділів ЗС інших держав на територію України [37; 44].  

 Згідно з положеннями Нової редакції Воєнної доктрини України, ЗС 

України, інші утворені відповідно до законів України військові формування 

мають бути готовими згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та міжнародних 

договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України, до участі в багатонаціональних операціях з підтримання миру і 

безпеки та гуманітарних операціях під егідою уповноважених на це 

міжнародних організацій, а також заходах боротьби з тероризмом, піратством, 

неконтрольованим розповсюдженням зброї масового ураження, реалізації 

інших завдань, визначених законами України (п. 26) [73]. 

Щодо інформаційної функції необхідно нагадати, що «парламент – це 

прямий канал зв’язку для суспільства, голос якого має бути почутим. Саме 

прямий зв’язок між парламентом та електоратом, який він представляє, робить 

парламент таким важливим органом демократичного нагляду» [75, с. 18].  

Забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних 

депутатів України, зокрема, інформаційне, здійснює Апарат Верховної Ради 

України, у тому числі підтримку функціонування офіційного веб-сайту 

Верховної Ради України, оприлюднення на ньому інформації, передбаченої 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими 

законодавчими актами. Також до напрямів його діяльності належать: 

організація висвітлення діяльності Верховної Ради України та її органів у 

засобах масової інформації; акредитація їх представників; підготовка матеріалів 
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і пропозицій з питань зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради України; 

організація роботи з охорони державної таємниці та ін. [76]. 

Відповідно до ст. 101 Конституції України, п. 4. ст. 6 Закону України 

«Про національну безпеку України», парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, повноваження якого визначаються 

законом. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає 

Представника Уповноваженого у справах захисту прав вiйськовослужбовцiв, 

який є посадовою особою, яка забезпечує здійснення Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за 

дотриманням конституційних прав i свобод людини i громадян, якi 

перебувають на вiйськовiй службі у ЗС України, інших утворених вiдповiдно до 

законів України військових формуваннях, правоохоронних органах 

спеціального призначення, а також членів їх сімей. Відповідно до п. 2 

Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, їх призначення на посаду та звільнення, а також визначення його 

повноважень, завдань і функцій здійснюються Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини [77].  

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини обов’язково містить окремий розділ, присвячений забезпеченню 

конституційних прав і свобод військовослужбовців, поліцейських, осіб, 

звільнених зі служби, ветеранів війни. Наприклад, протягом 2016 року було 

здійснено 11 моніторингових візитів до районів проведення АТО, під час яких 

відвідали 36 військових частин і підрозділів. Головну увагу було приділено 

питанням усебічного матеріального забезпечення особового складу 

(продовольче, речове, медичне забезпечення, лазнево-пральне обслуговування, 

грошове забезпечення), забезпеченню зв’язком з рідними та близькими, 

розміщенню особового складу.  

Отже, наразі у структурі офісу Омбудсмена передбачено посаду 

Представника Уповноваженого Верховної Ради України з питань захисту прав 



261 
 

 

військовослужбовців [78]. Незважаючи на це, на наш погляд, парламентський 

контроль за  діяльністю складових суктору безпеки і оборони, забезпеченням 

конституційних прав військовослужбовців, враховуючи необхідності створення 

ефективної системи демократичного цивільного контролю у процесі оборонної 

реформи потребує посилення. Вирішенню цього завдання сприятиме 

структурна автономізація посади Омбудсмена з питань сектору безпеки і 

оборони та законодавче закріплення його повноважень, з урахуванням 

зарубіжного досвіду 

На підтвердження нашої думки пропонуємо звернутись до досвіду 

Федеративної Республіки Німеччини, у якій після Другої світової війни було 

створено найбільш ефективну систему парламентського контролю за сферою 

оборони. Так, наприклад, для здійснення парламентського контролю у 

Бундесвері та захисту основних прав військовослужбовців призначається 

Уповноважений Бундестагу (Омбудсмен) з оборони – Військовий комісар 

Німецького Бундестагу (Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages ) [79].  

Діяльність Військового комісара регулюється Законом про Військового 

комісара німецького Бундестагу (Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen 

Bundestages). При виконанні своїх повноважень він може діяти на підставі 

доручення Бундестагу або Комітету оборони, а також за власною ініціативою, у 

тому числі в разі отримання скарги від військовослужбовця.  

Для здійснення покладених на нього завдань Військовий комісар має 

широкі повноваження і може: 1) вимагати інформацію і доступ до документів 

від Міністра оборони і підпорядкованих йому департаментів та осіб (проте, 

якщо існують вагомі причини, пов’язанні з дотриманням державної таємниці, 

йому може бути відмовлено особисто Міністром оборони на засіданні Комітету 

оборони); 2) надавати доручення компетентним органам; 3) ініціювати 

процедуру притягнення особи до кримінальної або дисциплінарної 

відповідальності; 4) відвідувати в будь-який час усі підрозділи, штаби, 

департаменти і органи Бундесверу та їх об’єкти без попереднього повідомлення 

5) вимагати зведені звіти Федерального міністра оборони щодо застосування 
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ним своїх дисциплінарних повноважень у ЗС та від компетентних федеральних 

і державних органів – статистичні звіти щодо здійснення кримінального 

правосуддя в тій частині, що стосується ЗС та військовослужбовців; 6) брати 

участь у судових розглядах (у тому числі апеляційних та військовому 

трибуналі) у кримінальному судочинстві й судових дисциплінарних розглядах, 

навіть на закритих засіданнях; перевіряти дані в такому самому обсязі, що й 

прокурор та представник органу-ініціатора [80]. 

Кожен з військовослужбовців, рядовий або старший офіцер, може 

звернутися до Військового комісара, надавши скаргу або пропозицію про 

поліпшення умов військової служби (у 2016 р. до нього з особистими скаргами 

звернулось 4300 військовослужбовців). Це робить Військового комісара 

гарантом принципу Innere Führung (лідерства), який є важливою складовою 

демократичної організації ЗС у сучасній Німеччині. Його щорічний звіт у сфері 

оборони є ефективним інструментом управління та парламентського контролю 

у сфері оборони. Значущість цієї посади така, що значна кількість недоліків, 

виявлених Військовим комісаром, виправляється дуже швидко і безпосередньо 

на рівні Міністерства оборони [81]. 

Верховна Рада України 21 червня 2018 р. прийняла Закон України 

«Про національну безпеку України», розділ 3 якого має назву «Демократичний 

цивільний контроль». Відповідно до Прикінцевих і перехідних положень цього 

Закону, втратив чинність Закон України «Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», 

який регулював, зокрема, питання парламентського контролю. У цьому 

контексті ми поділяємо думку фахівців Головного експертного управління 

Верховної Ради України, які вважають, що сумнівним є включення до Закону 

окремого розділу про цивільний демократичний контроль. Цілком слушною є 

позиція, що цей розділ виглядає достатньо дискусійним для закону, в якому 

мають визначатись основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та 

основні засади державної політики в зазначеній сфері. Крім того, навіть 

окремий розділ у законі є значно вужчим за предметом регулювання і меншим 
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за обсягом охоплених питань. У Законі України «Про національну безпеку 

України» (розділ 3) узагалі не визначено особливості й обмеження цивільного 

контролю, повноваження парламентських комітетів та народних депутатів 

України щодо здійснення такого контролю [82].  

На нашу думку, норми Закону України «Про національну безпеку 

України», пов’язані з питаннями цивільного демократичного контролю, 

повинні мати бланкетний характер, а регулювання відносин у цій сфері, з 

огляду на їх складність і розгалуженість, має здійснюватися на рівні окремих 

законів.  

Отже, звертаючись до досвіду держави, яка поєднує в собі розвинуту 

демократію та високоефективне  публічне управління одними із 

найпотужніших у світі збройними силами, пропонуємо запровадити  посаду 

Уповноваженого Верховної Ради України зпитань діяльності сектору безпеки і 

оборони та прийняти відповідний закон (додаток Г). 

При дослідженні повноважень Верховної Ради України як суб’єкта 

забезпечення оборони, на нашу думку, також необхідно акцентувати увагу на 

діяльності профільного Комітету з питань національної безпеки і оборони. До 

предметів відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки 

належать: національна безпека України; державна політика у сфері оборони; 

організація та діяльність органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, 

захист державної таємниці; боротьба з тероризмом; правовий режим 

державного кордону, воєнного та надзвичайного стану; оборонно-промисловий 

комплекс, військове та військово-технічне співробітництво України з іншими 

державами, а також участь України в міжнародних миротворчих 

операціях;військова служба, ЗС України, інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України, та їх реформування; соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей; здійснення цивільного, 

у тому числі парламентського, контролю над сектором безпеки і оборони 

держави та ін.[84]. 
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Загалом діяльність комітетів Верховної Ради України регламентується 

Законом України «Про комітети Верховної Ради України». До їх функцій 

належить законопроектна, організаційна та контрольна діяльність (ст. 11) [85].  

До складу Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради 

України восьмого скликання входило 19 народних депутатів України [86], у 

Верховній Раді України дев’ятого скликання входить 18 народних депутатів 

України [87]. Згідно зі Звітом Комітету про власну діяльність за 2016 р., ним 

було проведено 31 засідання, у тому числі спільно з колегією Міністерства 

оборони України; проведені численні зустрічі з делегаціями підкомітету з 

безпеки та оборони Комітету закордонних справ Європейського Парламенту; 

підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради України 88 законопроектів, з 

яких 16 стали законами України [88]. 

У той же час, у діяльності вказаного Комітету (зокрема у 2016 р.) 

питанням, пов’язаним із державним оборонним замовленням, військовими 

закупівлями, приділяється незначна увага.  

У цьому напрямку необхідно враховувати досвід країн 

Північноатлантичного альянсу. У Нідерландах, наприклад, саме 

парламентський комітет з питань оборони є першою ланкою при розгляді таких 

питань, оскільки контракти вартістю понад € 100 млн. перед підписанням має 

затверджувати парламент [75; 89]. Законодавством Нідерландів, Чехії та 

Норвегії передбачена навіть участь відповідного парламентського комітету в 

діяльності, пов’язаній з порівнянням запропонованих технічних рішень від 

різних постачальників та обранням компанії, що буде здійснювати постачання 

необхідного військового обладнання в межах конкретного контракту [75].  

Загалом, як визначають закордонні фахівці, «український Парламент і 

його комітети досить часто виконують лише функцію затвердження, а не 

нагляду» [75]. На наш погляд, однією із причин є відсутність розвинутої 

політичної культури членів законодавчого органу нашої держави й усталеної 

практики законотворчої діяльності загалом. Так, правознавці зазначають, що у 

Верховній Раді України, на відміну від багатьох зарубіжних держав (наприклад, 
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Великої Британії), центром законотворчої роботи є не комітети, а парламент як 

орган. Крім того, комітети і парламент загалом не здійснюють належної 

співпраці із зацікавленими сторонами: депутатськими фракціями, урядом, 

групами впливу, главою держави [90, c. 60; 91]. 

На нашу думку, функціонування Комітету з питань національної безпеки 

і оборони Верховної Ради України є концентрованим проявом діяльності 

Верховної Ради України у сфері забезпечення оборони. На сьогодні вона не 

повною мірою відіграє свою роль у системі суб’єктів забезпечення оборони 

України. Залишається низькою ефективність законотворчої діяльності 

парламенту у сфері оборони.  На  думку  більшості (50,9%)  опитаних нами 

фахівців у сфери оборони нормотворчу діяльність Верховна рада України є 

незадовільною,  а 41,9% вважають, що  задовільною  – 41,9% (додаток Б.2). 

Отже, ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу, запропонуємо 

таку класифікацію функцій Верховної Ради України в системі суб’єктів 

забезпечення оборони України: 1) загальні функції: а) законодавча 

(нормотворча); б) установча (організаційна); в) парламентського контролю 

(контрольна); г) планування; 2) спеціальні функції: а) представницька; 

б) бюджетно-фінансова; в) зовнішньополітична; 3) допоміжна (інформаційна) 

функція. 

Ефективна реалізації Верховною Радою України законодавчої функції, 

своєчасне врегулювання суспільних відносин у сфері оборони, у нинішніх 

умовах російської військової агресії, виступає одним із головних чинників 

забезпечення оборони держави та проведення оборонної реформи [64, с. 240].  

На наш погляд, потребує посилення парламентський контроль у сфері 

оборони, передусім щодо питань забезпечення законності в діяльності сил 

оборони,  реалізації конституційних прав та соціального захисту 

військовослужбовців, необхідності створення ефективної системи 

демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони у процесі 

оборонної реформи.  
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3.3  Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої 

влади в системі суб’єктів забезпечення оборони держави 

 

Важливу роль у здійсненні оборонної політики, забезпеченні оборони в 

будь-якій демократичній державі відіграє Уряд. Кабінет Міністрів України 

відповідно до Конституції та законів України має досить широкі повноваження 

у сфері оборони, як вищий орган виконавчої влади забезпечує реалізацію 

державної оборонної політики [92, с. 116]. У системі суб’єктів забезпечення 

оборони України Кабінет Міністрів України має важливе значення, а в окремих 

випадках навіть виключне.  

Так, Ю. П. Битяк, розглядаючи систему публічного управління обороною, 

зазначає, що Кабінет Міністрів України керує діяльністю підпорядкованих 

йому органів та організацій відносно забезпечення оборони, оснащення ЗС 

України озброєнням, іншими матеріальними засобами; визначає обсяги для 

потреб оборони, чисельність громадян України, які підлягають призову на 

строкову військову службу, порядок проходження ними військової служби 

тощо; розробляє нормативно-правові акти, що конкретизують чинне 

законодавство в цій сфері; визначає джерела і порядок фінансування 

мобілізаційної підготовки, створення і збереження мобілізаційного резерву, 

створює та ліквідовує військові навчальні заклади та виконує інші функції у 

сфері оборони [93, с. 457].  

За характером і обсягом повноважень Кабінет Міністрів України 

належить до органів загальної компетенції [94, с. 372]. У конституційному 

праві, як правило, виокремлюються такі його функції: виконавча, бюджетно-

фінансова, державного планування розвитку, організаційна, державного 

контролю та ін. [67, с. 432].  

На думку П. М. Любченка, до функцій Кабінету Міністрів України 

належать: виконавча, економічна, соціальна, гуманітарна, екологічна, 

бюджетна, політична, функція забезпечення державного суверенітету й 
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економічної самостійності України. Водночас аналіз правового статусу дає 

змогу, на думку автора, вирізняти: нормотворчу, правозастосовну, кадрову, 

установчу, організаційну, контрольну функції [95, с.144]. 

У сфері національної безпеки і оборони В. А. Ліпкан серед функцій і 

завдань Кабінету Міністрів України називає: 1) забезпечення державного 

суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави; 2) ужиття заходів щодо забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного й 

усебічного розвитку особистості; 3) забезпечення проведення бюджетної, 

фінансової, цінової, інвестиційної політики; політики у сферах праці та 

зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і 

культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля тощо; 

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та 

інноваційного потенціалу держави; 6) здійснення заходів щодо забезпечення 

обороноздатності та національної безпеки України, громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

та ін. [96, c. 262].  

За результатами аналізу теоретичних джерел і чинних нормативно-

правових актів пропонуємо таку класифікацію функцій цього органу державної 

влади як суб’єкта забезпечення оборони: 1) загальні: а) організаційна, 

б) державного планування, в) державного контролю; 2) спеціальні: 

а) виконавчо-політична, б) функція ресурсного забезпечення, в) соціальна; 

3) допоміжні: а) нормотворча, б) інформаційна [92, с. 116].  

Пріоритетною функцією Кабінету Міністрів України як вищого органу в 

системі органів виконавчої влади є виконавчо-політична (ст. 113 Конституції 

України; ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України») [37; 97]. 

Зважаючи на особливість ролі Уряду в державному управлінні та сутність самої 

функції, на наш погляд, вона має належати до категорії спеціальних.  
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Зазначена функція складається із двох складових, а саме: політична – 

полягає у визначенні політичної лінії і завдань адміністративного 

апарату та впровадженні органами державної влади державної 

політики [98, c. 77; 99, с. 158; 100, с. 85] у відповідній сфері діяльності; 

виконавча (правозастосовна) – функція забезпечення виконання законів, 

усієї нормативної бази шляхом здійснення організаційних заходів [101, c. 84; 

102, с. 34].  

Таким чином, виконавчо-політична функція полягає у спрямуванні 

діяльності органів виконавчої влади на чітке й неухильне виконання законів, 

інших нормативно-правових актів, здійснення організаційних заходів і 

керівництва об’єктами управління з метою впровадження (реалізації) ними 

державної політики у сфері оборони. 

До повноважень із реалізації Кабінетом Міністрів України виконавчо-

політичної функції мають належати: 

– забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави;  

– виконання Конституції і законів України, актів Президента України, у 

тому числі щодо реалізації положень Воєнної доктрини; 

– забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони 

України, уведених у дію указами Президента України, що відповідають 

положенням Конституції України; 

– здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності, національної 

безпеки, цивільного захисту, охорони та захисту державного кордону України; 

– вирішення питань щодо надання військової допомоги іншим державам, 

направлення підрозділів ЗС України до інших держав, допуску та умов 

перебування підрозділів ЗС інших держав на території України та участі 

України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки [37; 44; 72; 97]. 

Значне місце в діяльності Уряду як суб’єкта забезпечення оборони 

посідає функція ресурсного забезпечення. У юридичних джерелах виокремлено 

різноманітні види ресурсів, наприклад, кадрові (трудові, людські), матеріальні 
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(матеріально-технічні), фінансові, інформаційні, природні та ін. [103, c. 226; 

104, с. 17; 105, с. 9]. Загалом, вони визначаються як джерело та арсенал засобів і 

можливостей, до яких можна звертатися для виконання будь-якого завдання 

або вдосконалення тих чи інших дій [106, с. 147]. Стосовно Кабінету Міністрів 

України як суб’єкта забезпечення оборони України виокремимо фінансові, 

матеріально-технічні та кадрові ресурси.  

До повноважень із реалізації функції ресурсного забезпечення, на нашу 

думку, належать: а) щодо фінансових ресурсів: 

– визначення потреб в оборонних витратах;  

– розроблення проекту закону про Державний бюджет України, у тому 

числі з урахуванням оборонних витрат;  

– забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України 

Державного бюджету України щодо фінансування заходів у сфері оборони у 

визначених обсягах;  

– звітування перед Верховною Радою України про виконання Державного 

бюджету України у сфері національної безпеки і оборони; 

– здійснення заходів, спрямованих на створення державного 

матеріального резерву, резервного фонду грошових коштів, інших резервів для 

забезпечення потреб оборони держави; 

б) щодо матеріально-технічних ресурсів: 

– ужиття заходів, спрямованих на забезпечення боєздатності та 

оснащення ЗС України та інших, утворених відповідно до законів України, 

військових формувань, у тому числі шляхом формування, розміщення, 

фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку 

(закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для їх потреб; 

– створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних 

ресурсів; 

– забезпечення постачання ЗС України озброєння, військової техніки, 

енергетичних, матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг 
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та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання ЗС 

України покладених на них завдань і функцій; 

в) щодо кадрових ресурсів: 

– визначення (у межах бюджетних асигнувань на оборону) чисельності 

громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і 

навчальні збори; 

– забезпечення комплектування особовим складом ЗС України, інших 

військових формувань, їх мобілізаційного та оперативного розгортання в 

особливий період, здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та 

проведенням призову громадян України на строкову військову службу;  

– здійснення заходів з мобілізаційної підготовки й мобілізації 

та ін. [37; 38; 72; 97; 107]. 

Соціальна функція Кабінету Міністрів України, на наш погляд, є 

напрямом діяльності публічного управління, пов’язаним із створенням умов 

для реалізації конституційних прав і свобод громадян, прав громадян, 

об’єднаних спільними інтересами в певній сфері. До повноважень Кабінету 

Міністрів України з її реалізації у сфері оборони належить забезпечення 

реалізації права на соціальний захист військовослужбовців, осіб, звільнених з 

військової служби, та членів їхніх сімей тощо [38; 72; 97]. 

Повноваження з реалізації організаційної функції Кабінету Міністрів 

України у сфері забезпечення оборони відрізняються різнобічністю та 

особливістю. Крім організації виконання всіма органами виконавчої влади 

положень Конституції та законодавства України щодо забезпечення оборони 

Кабінет Міністрів України має такі повноваження:  

– вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення 

організаційної структури сил оборони; 

– утворює, реорганізує, ліквідує центральні органи виконавчої влади, 

науково-дослідні установи ЗС України та інші, які здійснюють свою діяльність 

у межах бюджетних коштів. Звернемо увагу, що у СОБ закріплено завдання 

щодо необхідності визначення центрального органу виконавчої влади, 
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відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-

промислової політики (п. 2.6), яке до сьогодні не реалізовано; 

– спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади, які забезпечують проведення державної політики в оборонній сфері; 

– організує розроблення і затвердження державного замовлення на випуск 

продукції оборонного призначення;  

– розробляє подання щодо військово-адміністративного поділу території 

України для організації оборони; 

– встановлює порядок надання (як на платній, так і безоплатній основі) 

ЗС України, іншим військовим формуванням у користування державного 

майна, у тому числі земельних (водних) ділянок, енергетичних ресурсів; умов 

використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, 

аеропортів та аеродромів, засобів зв’язку, комунікацій та інших для належного 

виконання функцій та завдань, покладених на ці органи; 

– визначає і затверджує ліміти та норми безоплатного залучення, 

вилучення і примусового відчуження транспортних засобів, техніки на період 

мобілізації та у воєнний час; 

– встановлює порядок забезпечення справності, технічної придатності та 

модернізації озброєння і військової техніки ЗС України; 

– організує в разі оголошення мобілізації переведення національної 

економіки на функціонування в умовах особливого періоду; 

– здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, 

мобілізаційної підготовки національної економіки та переведення її на режим 

роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану; 

– визначає порядок додаткового фінансування потреб національної 

оборони держави за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб 

тощо [37; 38; 72; 97; 107; 108]. 

Функція державного планування взаємопов’язана з більшістю інших 

функцій Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення оборони. Так, на наш 

погляд, до таких повноважень, належать: 
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– розроблення і внесення до Верховної Ради України на затвердження 

загальнодержавних програм у сфері національної безпеки і оборони, програм 

військового, військово-політичного і військово-технічного співробітництва 

України з іншими державами та міждержавними союзами тощо; 

– попереднє схвалення проектів концепцій і державних програм розвитку 

складових сектору безпеки і оборони, озброєння і військової техніки 

(наприклад, 20 січня 2016 р. за № 19-р розпорядженням Кабінету Міністрів 

України схвалено Концепцію Державної цільової програми реформування та 

розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року [109]), і 

внесення їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України; 

– розроблення і внесення Президентові України на затвердження проекту 

Мобілізаційного плану України на особливий період; 

– розроблення макроекономічних показників оборонно-промислового 

комплексу, визначення матеріальних, фінансових і людських ресурсів для 

гарантованого забезпечення потреб оборони, показників видатків Державного 

бюджету України на оборону з урахуванням орієнтовних показників обсягів 

державного оборонного замовлення та інших під час здійснення 

довгострокового, середньострокового та короткострокового оборонного 

планування; 

– здійснення коригування основних показників оборонного замовлення в 

межах видатків Державного бюджету України та ін. [38; 72; 97; 108].  

Важливе місце в діяльності Кабінету Міністрів України як суб’єкта 

забезпечення оборони посідає функція контролю, що об’єктивно властива будь-

якій діяльності з керівництва й управління. На думку О. Д. Крупчана, функція 

контролю Кабінету Міністрів України полягає в постійному спостереженні за 

перебігом і наслідками роботи центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, усуненні відхилень від бажаного стану, яке може супроводжуватись 

вимогами звітування органів нижчого рівня. Положення про це  міститься в 

конституційних нормах щодо відносин між органами виконавчої влади вищого 

і нижчого рівнів, а відтак, це стосується і найвищого серед них органу Кабінету 
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Міністрів України (наприклад, згідно з ч.7 ст. 118 Конституції місцеві державні 

адміністрації підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня) [94, с.372].  

Додамо, що за ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед 

Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому [97].  

Державний контроль з боку Кабінету Міністрів України у сфері 

забезпечення оборони реалізується через низку повноважень, закріплених 

правовими нормами чинного законодавства, які передбачають його здійснення 

в таких сферах: 

– за діяльністю ЗС України, забезпеченням їх бойової, мобілізаційної 

готовності, боєздатності і функціонування;  

– за виконанням законів у сфері оборони, у тому числі за дотриманням у 

ЗС України, інших військових формуваннях земельного, податкового, 

господарського, трудового, житлового законодавства, законодавства з охорони 

довкілля, зокрема при здійсненні господарської діяльності; 

– за виконанням державного замовлення на випуск продукції військового 

призначення, за створенням, збереженням і розвитком мобілізаційних 

потужностей, своєчасним оновленням матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, за підготовкою і утриманням транспортних та інших засобів, які в разі 

введення воєнного чи надзвичайного стану мають бути передані до ЗС України, 

інших військових формувань; 

– за експортом озброєнь та військової техніки, стратегічних матеріалів, 

технологій та продукції подвійного призначення та ін. [38; 72; 107]. 

Статтею 117 Конституції України закріплено, що Кабінет Міністрів 

України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання [37]. Йому належить право законодавчої 

ініціативи у Верховній Раді України. Проекти законів на її розгляд вносяться 

згідно з Регламентом Верховної Ради України (ст. 27 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України») [ 97]. 
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Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення оборони 

з реалізації нормотворчої функції мають допоміжний характер і полягають у 

розробленні та внесенні на розгляд Верховної Ради України проектів законів з 

питань національної безпеки і оборони, що потребують законодавчого 

врегулювання (у тому числі проектів актів, які має бути введено в дію під час 

мобілізації та у воєнний час); прийняття в межах своєї компетенції інших 

рішень [107].  

Так, на розгляд Верховної Ради України за ініціативою Кабінету 

Міністрів України внесено закони України «Про ратифікацію Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом 

Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини» від 

4 лютого 2015 р. № 143-VIII [110], «Про ратифікацію Угоди про 

співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та 

Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)» від 1 липня 2015 р. 

№ 563-VIII [111]; розпорядженням від 20 січня 2016 р. за № 19-р схвалено 

Концепцію Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу на період до 2020 року [112] та ін. 

Повноваження Кабінету Міністрів України щодо реалізації функції з 

інформування також мають допоміжний характер, зокрема у сфері 

забезпечення оборони. Так, Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 

містить норму щодо інформування Парламенту про свою діяльність шляхом 

проведення щотижневих «Годин запитань до Уряду» (тобто у дні проведення 

пленарних засідань Верховної Ради України відводиться певний час для 

запитань до членів Уряду), які транслюються у прямому ефірі першими 

загальнонаціональними каналами телебачення і радіомовлення [72; 97].  

Інформування громадськості про рішення, прийняті на засіданнях Уряду, 

забезпечує його Секретаріат, який  надає прес-релізи, організовує прес-

конференції, брифінги членів Кабміну, оприлюднює відповідні матеріали у 

друкованих та електронних засобах масової інформації [113]. 
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Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом та 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді в межах, передбачених 

Конституцією (ст. 113 Конституції України). Він підлягає конституційно-

правовій відповідальності. Так, згідно зі ст. 115 Конституції України, відставка 

Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком 

відставку всього його складу [37]. 

Аналогічні норми містяться і в Законі України «Про Кабінет Міністрів 

України», яким визначено, що члени Кабінету Міністрів України несуть 

солідарну відповідальність за результати його діяльності як колегіального 

органу виконавчої влади (ст. 25, 45) [97]. Статтею 9 Закону України «Про 

оборону України» передбачено, що за забезпечення оборони України Кабінет 

Міністрів України несе відповідальність у межах своїх повноважень [72].  

Водночас запровадження в ході оборонної реформи цивільної посади та 

призначення цивільного міністра оборони України, як передбачено у СОБ 

України (а саме, що «він обійматиме найвищу цивільну посаду в Міністерстві 

оборони України та відповідатиме за формування політики держави у сфері 

оборони» [44] та закріплене в Законі України «Про національну безпеку 

України» (п. 7 ст. 15) [39], на нашу думку, стало не лише кроком наближення 

України до принципів і стандартів, прийнятих державами-членами НАТО, а й 

до реальних гарантій забезпечення всебічної (у тому числі політичної) 

відповідальності у сфері оборони. 

Отже, проведений аналіз складових адміністративно-правового статусу 

Кабінету Міністрів України свідчить про те, що в системі суб’єктів 

забезпечення оборони України найвищий орган державної виконавчої влади 

посідає одну із провідних позицій. Повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері забезпечення оборони свідчать про їх спрямованість на реалізацію 

державної політики, пов’язаної з підготовкою до збройного захисту держави, 

тобто за умов мирного часу. 
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У той же час, його повноваження в разі збройної агресії або збройного 

конфлікту, в умовах воєнного стану не мають чіткої нормативної регламентації 

(на відміну від діяльності Парламенту) [92, с. 117]. Так, Законом України «Про 

правовий режим воєнного стану» лише визначається, що в умовах воєнного 

стану Кабінет Міністрів України здійснює надані йому повноваження і вони не 

можуть бути припинені (ст. 9, 10) [114].  

Досліджуючи повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони, 

В. Л. Зьолка припускає, що, можливо, в Указі Президента «Про введення 

воєнного стану» будуть визначені конкретні завдання уряду щодо 

запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Ми 

поділяємо думку вченого, що «ці питання повинні бути законодавчо 

врегулюванні уже сьогодні, саме у мирний час» [115, с. 46]. 

Відповідно до ч.3 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану 

провадиться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 

України типового плану запровадження та забезпечення заходів правового 

режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях [114]. 

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію заходів воєнного стану 

разом з військовим командуванням та військовими адміністраціями. Відповідно 

до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», військові 

адміністрації є тимчасовими державними органами, які можуть утворюватися 

на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції 

та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням 

запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, 

забезпечення оборони, цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Рішення про їх утворення 

військових адміністрацій приймає Президент України за поданням обласних 

державних адміністрацій або військового командування, якщо сільські, 

селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на 

них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок 
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фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, 

або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із 

законом. 

У районі, області військові адміністрації утворюються у разі не скликання 

сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» строки або припинення їх повноважень 

згідно із законом, або для здійснення керівництва у сфері забезпечення 

оборони, громадського порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про 

утворення районних, обласних військових адміністрацій їх статусу набувають 

відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, 

обласних державних адміністрацій набувають статусу начальників відповідних 

військових адміністрацій [114]. 

У той же час, як показав досвід запровадження воєнного стану в окремих 

місцевостях України [116], не чітке законодавче визначення повноважень 

Кабінету Міністрів України щодо затвердження  плану запровадження та 

забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, координації діяльності 

органів виконавчої влади, військового командування та військових 

адміністрацій щодо його реалізації призвело до відсутності чіткої взаємодії та 

координації між суб’єктами забезпечення оборони. 

На наш погляд, повноваження Кабінету Міністрів України щодо 

запровадження та забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях, передбачених типовим планом, 

який затверджується самим же Кабінетом міністрів України [117], потрібно 

уточнити у відповідному законі. Для цього пропонуємо доповнити ст. 9 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» частиною 3 в такій редакції: «3. 

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання, координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади, військових адміністрацій щодо виконання 

заходів правового режим воєнного стану». 

Як визначено в Законі України «Про Кабінет Міністрів України», Уряд 

здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні 
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органи виконавчої влади, які перед ним відповідальні, підзвітні та 

підконтрольні йому (ст. 1, 21) [97]. Діяльність останніх регламентується 

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» [118] та 

постановами Кабінету Міністрів України про затвердження відповідних 

положень. 

На нашу думку, враховуючи те, що оборона держави пронизує всі сфери 

суспільної діяльності, усі без винятку міністерства і переважна кількість інших 

центральних органів виконавчої влади задіяні у забезпечення оборони України. 

Кабінет Міністрів України реалізує державну політику у сфері оборони за 

участі інших органів виконавчої влади, які є важливою ланкою державного 

апарату, що забезпечує усталену, спеціалізовану, професійну діяльність з 

реалізації державної політики в різних сферах соціально-економічного та 

політичного життя [119, с. 155], у тому числі у сфері оборони держави.  

Серед центральних органів виконавчої влади провідну роль у 

забезпеченні реалізації державної політики у сфері оборони відіграє 

Міністерство оборони України, яке є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і 

військового будівництва в мирний час та особливий період. 

До повноважень Міністерства оборони України належать організація в 

силах оборони заходів оборонного планування, визначення засад воєнної, 

військової кадрової та військово-технічної політики, здійснення в 

установленому порядку координації діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони [39]. 

Міністерство оборони України є органом військового управління, у 

підпорядкуванні якого перебувають ЗС України. Правовий статус вказаного 

центрального органу виконавчої влади закріплено в підзаконному правовому 

акті – Положенні про Міністерство оборони України, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 [120].  

Головними завданнями Міністерства оборони України є:  
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1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань 

національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва 

в мирний час та особливий період щодо: оборонного планування; військово-

технічної політики у сфері оборони; військової кадрової політики;  

2) здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва ЗС 

України;  

3) здійснення в установленому порядку координації діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до 

оборони;  

4) забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації 

державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням 

повітряного простору України та захистом суверенітету держави [120].  

Закони України «Про оборону України» і «Про мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію» містять норми щодо взаємодії центральних органів виконавчої 

влади в межах своїх повноважень із Міністерством оборони України стосовно 

питань забезпечення оборони держави. Так, зокрема, вони: 

– організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері 

оборони, сприяють ЗС України у виконанні ними завдань, здійснюють їх 

належне забезпечення за напрямами діяльності; 

– забезпечують за замовленням Міністерства оборони України підготовку 

офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, які належать до сфери їх 

управління; 

– планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку у 

відповідній сфері управління, галузі національної економіки та здійснюють 

заходи щодо переведення її на функціонування в умовах особливого періоду, 

створюють і утримують визначені Кабінетом Міністрів України резерви 

матеріальних і фінансових ресурсів; 

– організовують розроблення та виконання програм із створення нових і 

модернізації наявних зразків озброєння та військової техніки, військового 

майна, створення виробничих потужностей для їх випуску; 
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– здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 

мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на 

об’єктах, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до 

виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

– забезпечують виконання державного оборонного замовлення; 

– розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми 

мобілізаційної підготовки у відповідних сферах управління та галузях 

національної економіки; 

– визначають у підпорядкованих сферах управління, галузі національної 

економіки можливості щодо задоволення потреб ЗС України, інших військових 

формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та забезпечення 

життєдіяльності населення в умовах особливого періоду та ін. [72; 107]. 

Водночас можна виділити окремі центральні органи виконавчої влади, які 

займають стратегічні позиції з тих чи інших аспектів у сфері забезпечення 

оборони України, наприклад, МВС, Міністерство оборони, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державну службу з 

надзвичайних ситуацій, ДПСУ й ДССЗЗІ та ін.  

Розглянемо, наприклад, повноваження Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства як суб’єкта забезпечення оборони. 

Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує: формування та реалізує державну політику економічного, 

соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну 

військово-промислову політику, державну інвестиційну політику, державну 

зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного 

регулювання, стандартизації, метрології, управління об’єктами державної 

власності, публічних закупівель тощо [121]. 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

визначаються повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного 

розвитку (нині –Мінекономіки), яке: 



281 
 

 

– здійснює координацію планування, методологічне забезпечення 

розроблення проектів мобілізаційних планів та довготермінових і річних 

програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших 

державних органах;  

– розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного 

плану національної економіки України на особливий період;  

– бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період;  

– узагальнює потреби ЗС України та інших військових формувань і 

розробляє мобілізаційні завдання (замовлення) виходячи з економічних 

можливостей держави;  

– здійснює контроль за виконанням довготермінових і річних програм 

мобілізаційної підготовки національної економіки та ін. [107].  

Крім того, Мінекономіки є уповноваженим органом з питань координації 

діяльності з реалізації державного оборонного замовлення [107]. Як 

уповноважений орган це Міністерство:  

– готує з урахуванням пропозицій державних замовників проект основних 

показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період та подає 

його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;  

– координує і контролює діяльність державних замовників під час 

розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів;  

– отримує від державних замовників звіт про результати здійснення 

процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів;  

– інформує в установлені строки Кабінет Міністрів України про хід 

виконання оборонного замовлення та ін. [108].  

Водночас державні замовники з оборонного замовлення, до яких 

належать МВС, Міністерство інфраструктури, Міністерство оборони, СБУ, 

СЗРУ, Державне космічне агентство та ін. [122]: 

– здійснюють планування оборонного замовлення;  

– готують і подають уповноваженому органу проект основних показників 

оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;  
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– укладають державні контракти з виконавцями;  

– організовують та здійснюють процедури закупівлі;  

– забезпечують фінансування згідно з умовами державних контрактів;  

– здійснюють контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, 

виділених на виконання оборонного замовлення;  

– контролюють хід виконання робіт (на окремих етапах та загалом) згідно 

з оборонним замовленням;  

– приймають поставлену (виготовлену) продукцію, виконані роботи 

(у тому числі конструкторську документацію) і надані послуги та ін. [108]. 

Крім того, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб взаємодіє з Міністерством оборони України, 

СБУ, ДПСУ, НГУ тощо з приводу захисту цивільного населення, яке мешкає 

вздовж лінії розмежування та в районах проведення АТО [123]. Міністерство 

фінансів України забезпечує формування та реалізує державну фінансову й 

бюджетну політику, зокрема фінансування потреб оборони [124]. 

Таким чином, Кабінет Міністрів України як вищий орган державної 

виконавчої влади в системі суб’єктів забезпечення оборони України відіграє 

ключову роль у забезпеченні реалізації державної політики у сфері оборони, 

пов’язану з підготовкою держави до оборони та її захисту в разі збройної 

агресії. Повноваження Кабінету Міністрів України в цій сфері свідчать про їх 

спрямованість на реалізацію державної політику сфері оборони, пов’язану з 

підготовкою до збройного захисту, тобто за умов мирного часу. Водночас його 

повноваження в разі збройної агресії або збройного конфлікту не мають чіткої 

нормативної регламентації.  

В умовах проведення оборонної реформи потребують подальшого 

правового врегулювання питання визначення та розмежування повноважень 

Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади в період 

правового режиму воєнного стану, а також щодо державного оборонного 

замовлення.  
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3.4  Президент України як Верховний Головнокомандувач у системі 

суб’єктів забезпечення оборони держави 

 

На сучасному етапі свого розвитку, в умовах російської збройної агресії, 

наша держава як ніколи потребує ефективного керівництва у сфері оборони, що 

власне, і викликало необхідність реформування оборонного сектору.  

Це викликає особливий інтерес до правового статусу Президента України 

як Верховного Головнокомандувача і суб’єкта адміністративно-правового 

забезпечення оборони. СОБ визначає, що Президент України посідає особливе 

місце та відіграє вирішальну роль у питаннях зовнішньої політики, 

національної безпеки та оборони країни, забезпечення державної незалежності, 

територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і 

свобод людини та громадянина (п. 2.2) [44]. 

Новою редакцію Воєнної доктрини України зазначено, що керівництво 

діяльністю суб’єктів забезпечення воєнної безпеки в частині відсічі збройній 

агресії проти України, реалізації заходів із запобігання виникненню воєнних 

конфліктів, підготовки держави до збройного захисту і захисту національних 

інтересів здійснюється Президентом України відповідно до Конституції та 

законів України (п. 68) [73].  

Забезпечення державної незалежності та національної безпеки визначено 

Конституцією України одним із повноважень Президента України, як глави 

держави та гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина 

(ст. 102, 106 Конституції України) [37].  

Проте, за результатами проведеного в процесі дослідження аналізу 

нормативно-правових джерел, його можна розглядати як функцію, оскільки це 

конституційне повноваження Президента України як Верховного 

Головнокомандувача деталізовано низкою законодавчих актів.  

Загалом, повноваження Президента України як Верховного 

Головнокомандувача в системі суб’єктів забезпечення оборони України за 
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критеріями функцій, що він виконує, пропонуємо класифікувати за такими 

видами: 1) функція забезпечення державного суверенітету, територіальної 

цілісності (загальна функція); 2) функція забезпечення національної безпеки і 

оборони (загальноспеціальна функція); 3) нормотворча (допоміжна функція).  

Президент України є Верховним Головнокомандувачем ЗС України та 

здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави, 

забезпечує державну незалежність та національну безпеку [39]. У разі 

зовнішньої агресії проти України, загрози нападу на неї, внутрішнього 

збройного конфлікту він приймає рішення:  

– про застосування ЗС України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань; 

– про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки 

державній незалежності України із внесенням їх на затвердження Верховною 

Радою України; 

– уживає заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих 

формувань, а також будь-яких спроб використання ЗС України та інших 

військових формувань для обмеження прав і свобод громадян або з метою 

повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх 

діяльності;  

– приймає рішення (із внесенням їх на схвалення Верховною Радою 

України) про надання військової допомоги іншим державам, про направлення 

підрозділів ЗС України до іншої держави, у тому числі для участі в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та про допуск підрозділів 

ЗС інших держав на територію України;  

– вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану 

війни [37; 39; 72; 107]. 

Стосовно останнього зауважимо, що наявність у вітчизняному 

законодавстві правової норми щодо можливості оголошення стану війни 

пов’язана з існуванням низки суперечностей та відсутністю законодавчого 
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визначення цього поняття. Визначення терміна «воєнний стан» надано в Законі 

України «Про правовий режим воєнного стану» як особливий правовий режим, 

що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній 

цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, 

військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 

збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а 

також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1). При цьому Президент України 

здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням його заходів; 

приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення 

щодо залучення ЗС України, інших військових формувань до здійснення таких 

заходів; здійснює стратегічне керівництво ЗС України; визначає порядок 

проходження військової служби (ст. 11) [114]. 

Водночас правовий режим стану війни не визначено українським 

законодавством. Це питання здебільшого перебуває у сфері інтересів учених-

міжнародників, оскільки регулюється переважно нормами міжнародного права 

(наприклад, Гаазькою Конвенцією «Про відкриття воєнних дій» 1907 р.) [125]. 

На відміну від воєнного стану, оголошення стану війни, насамперед, зумовлює 

необхідність урегулювання міжнародних відносин, а не управлінських дій з 

боку органів державної влади із забезпечення дії Конституції та законів 

України, здійснення заходів щодо оборони держави, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян. Не акцентуватимемо увагу на аспектах щодо 

співвідношення цих двох правових режимів, а лише наведемо думку 

О. В. Задорожнього, який підкреслював, що воєнний стан – «це не оголошення 

війни і не декларування наміру воювати з будь-якою державою, воєнний стан – 
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відповідь на існуючу загрозу суверенітету і територіальній цілісності та на 

агресію, яка триває проти України» [126].  

Оголосити стан війни можна не лише в разі реально існуючої зовнішньої 

агресії, яка свідчить про загрозу територіальної цілісності країні, а й унаслідок 

провокацій. Одним із найвідоміших прикладів сучасної історії є напад 

Німеччини на Польщу, що стало початком Другої світової війни. Формальним 

приводом для цього став інсценований 31 серпня 1939 р. німецькими 

спецслужбами напад поляків на німецьку радіостанцію у Ґляйвіці (нині – 

польське місто Глівіце). Унаслідок цього 1 вересня 1939 р. Німеччина 

оголосила війну і здійснила напад на Польщу [127; 128].  

На нашу думку, наявність у вітчизняному законодавстві правової норми 

стосовно оголошення стану війни та запровадження правового режиму 

воєнного стану в нинішньому трактуванні (ст. 106 Конституції України, ст. 4 

Закону України «Про оборону України») є достатньо суперечливою та потребує 

уточнення.  

Як показав останній історичний досвід, у випадку незаконної анексії 

Росією Автономної Республіки Крим, збройної агресії на сході України й 

окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, реалізація 

Президентом України повноважень щодо оголошення війни, воєнного стану 

потребує більш чіткого законодавчого врегулювання. Вирішення цього питання 

вимагає прийняття виваженого рішення в процесі оборонної реформи на основі 

ґрунтовних наукових досліджень [129, с. 61]. 

Ураховуючи наявність цієї норми в національному законодавстві, 

звернемо увагу на те, що надання повноваження саме Президенту України 

приймати рішення про оголошення стану війни є гарантією забезпечення 

демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони держави, 

тому що це єдина керівна посада в системі органів публічної влади України, яка 

обирається більшістю громадян країни шляхом загальних і прямих виборів 

(ст. 103 Конституції України) [37]. Не менш важливим є і те, що найвищу 
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посаду в державі обіймає цивільна особа (тобто, що таке рішення приймає вище 

політичне керівництво держави, а не військові).  

Водночас надання таких повноважень одній особі несе в собі певні 

ризики та потребує контролю зі сторони законодавчого органу. Зрозуміло, що 

це стосується будь-якої країни, у якій Глава держави вповноважений приймати 

рішення щодо оголошення стану війни.  

За негативні наслідки прийнятого рішення Президент держави може 

понести відповідальність не лише за національним (ст. 437 Кримінального 

кодексу України) [130], а й за міжнародним законодавством (наприклад, IV 

Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі) [131], яка для України набрала 

чинності 24 серпня 1991 р.  

На нашу думку, зазначена проблема потребує окремого наукового 

дослідження та законодавчого вирішення.  

Президент України, як Верховний Головнокомандувач здійснює 

керівництво у сферах національної безпеки і оборони для забезпечення 

стратегічного керівництва обороною держави, ЗС України та іншими 

військовими формуваннями, в особливий період може створювати Ставку 

Верховного Головнокомандувача як вищий колегіальний орган воєнного 

керівництва обороною держави (ст. 8 Закону України «Про оборону 

України») [72]. Так, Указом Президента України від 10 жовтня 2017 р. № 313 

уведено в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України «Про 

ставку Верховного Головнокомандуючого» [132].  

Як зауважують учені, Президент України здійснює загальне управління в 

усіх сферах суспільного життя. Його статус дає змогу координувати усі гілки 

влади щодо забезпечення національної безпеки та оборони [133, c. 47; 134, 

с.157]. Функція з організації оборони є загальною. До повноважень 

Президента з реалізації функції оборони, на наш погляд, належать: 

– внесення до Верховної Ради України подання про призначення Міністра 

оборони України. Зауважимо, що конституційна норма стосовно цього 



288 
 

 

повноваження у вітчизняній практиці неодноразово зазнавала змін. Так, уперше 

її було закріплено в редакції Конституції України від 1 січня 2006 р., але в 

наступній редакції (30 вересня 2010 р.) її було скасовано і знову запроваджено 

тільки в редакції від 2 березня 2014 р. Не розглядатимемо причини, що 

викликали такі зміни. Це стосується, насамперед, конституційного права. У 

сучасних умовах збройної агресії з боку Російської Федерації щодо України 

надання Президенту держави, який є Верховним Головнокомандувачем, право 

на призначення на цю посаду дає змогу, по-перше, забезпечити дотримання 

єдиноначальності як принципу військового управління, з метою підвищення 

ефективності військово-політичного керівництва, по-друге, гарантує 

забезпечення демократичного цивільного контролю у сфері оборони; 

– призначення на посади та звільнення вищого командування ЗС України, 

інших військових формувань;  

– здійснення загального керівництва у сфері мобілізаційної підготовки та 

мобілізації держави; 

– забезпечення через Раду національної безпеки і оборони України 

координації діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, ЗС 

України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 

– визначення структури та затвердження мобілізаційного плану України 

на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку ЗС України, 

інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в 

Україні; 

– затвердження подання Кабінету Міністрів України про військово-

адміністративний поділ території України для організації оборони держави; 

– затвердження Положень про територіальну оборону України тощо; 

– внесення на затвердження Верховної Ради України пропозицій щодо 

загальної структури, чисельності, визначення функцій ЗС України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань; 
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– розгляд перед внесенням на затвердження Верховною Радою України 

розроблених Кабінетом Міністрів України загальнодержавних програм у сфері 

національної безпеки і оборони, програм військового, військово-політичного та 

військово-технічного співробітництва України з іншими державами й 

міжнародними союзами та ін. [37; 39; 72; 107]. 

Президент України здійснює керівництво у сферах національної безпеки і 

оборони, контроль за діяльністю ЗС України, інших військових формувань і 

органів виконавчої влади у сфері оборони, організовує взаємодію його 

складових сил оборони – безпосередньо або через Раду національної безпеки і 

оборони України, яку очолює та формує її персональний склад. А в особливий 

період ще й з використанням потенціалу Воєнного кабінету Ради національної 

безпеки і оборони [135, с.78-80] та Ставки Верховного Головнокомандувача, 

робочим органом якої є Генеральний штаб ЗС України [37; 39]. 

До повноважень Президента України з реалізації нормотворчої функції, 

на нашу думку, належать:  

– реалізація права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України щодо 

законодавчого врегулювання питань національної безпеки і оборони; 

– підписання законів, прийнятих Верховною Радою України; 

– право на вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) з подальшим поверненням 

їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 

– видання указів і розпоряджень з питань національної безпеки і оборони, 

які є обов’язковими до виконання на території України, зокрема указами 

Президента України затверджуються СНБУ, Стратегія воєнної безпеки 

України, інші стратегії, доктрини, концепції, якими визначаються актуальні 

загрози національній безпеці, основні напрями і завдання державної політики у 

сферах національної безпеки і оборони, розвитку сектору безпеки і оборони; 

– як Верховний Головнокомандувач ЗС України Президент України видає 

накази і директиви з питань оборони та ін. [37; 39; 72].  
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Слід зазначити, що  переважна кількість опитаних фахівців (65,9%)   

вважає  задовільною діяльність Президент України  щодо реалізації своїх 

повноважень по розробці та прийняттю нормативно-правових актів у сфері 

оборони, і лише 8,5%  незадовільною (додаток Б.2).  

М. І. Зелінська та А. М. Носуля констатують, що чинна нормативно-

правова база здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю 

над сектором безпеки і оборони загалом відповідає європейським стандартам, 

хоча й має деякі недоліки в частині неузгодженості положень, нечіткості 

механізмів реалізації. Це стосується, насамперед, відсутності в повноваженнях 

Президента прямого механізму фінансового забезпечення його керівництва 

структурами сектору безпеки і оборони, його правового статусу як Верховного 

Головнокомандувача сил оборони, різної визначеності управління та контролю 

деяких складових у цій сфері. Такі недоліки обмежують вплив Президента на 

сили оборони, вносять нечіткість у керівництво ними, знижують його 

ефективність [136, c. 54]. 

Серед основних гарантій реалізації повноважень Президента України, 

зокрема як Верховного Головнокомандувача ЗС України, виокремимо такі: 

– на час виконання повноважень Президент України користується правом 

недоторканності; 

– він не може передавати свої повноваження іншим особам або органам; 

– укази Президента України про введення воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію розглядає 

Верховна Рада України протягом двох днів з моменту звернення без 

попередньої підготовки в комітетах та без голосування щодо включення їх до 

порядку денного сесії; 

– в умовах воєнного стану він діє виключно на підставі, 

у межах повноважень та в спосіб, визначений Конституцією і законами 

України [37; 114; 137]. 

На наш погляд, потребує уваги і понятійний апарат у сфері безпеки і 

оборони, зокрема для запобігання виникненню юридичних колізій щодо 
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реалізації своїх функцій і повноважень Президентом. Загалом, це дуже 

дискусійна проблематика. Науковий підхід до її вирішення залежить від 

предмета та об’єкта дослідження й від галузі права, кожна з яких має свої 

методи. У межах цієї роботи розглянемо певні проблемні питання понятійного 

апарату, пов’язані з правовим статусом Президента України як Верховного 

Головнокомандувача. 

Конституцією України, законодавчими та іншими нормативно-правовими 

актами у сфері оборони визначається, що Президент України є Верховним 

Головнокомандувачем ЗС України, на які покладаються оборона України, 

захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Згідно із 

Законом України «Про Збройні Сили України», до їх видів входять: Сухопутні 

війська, Повітряні сили, Військово-морські сили; з’єднання, військові частини, 

військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до видів 

ЗС України; Високомобільні десантні війська ЗС України та Сили спеціальних 

операцій ЗС України (ст. 3) [38]. Таким чином, формально Президент України є 

Верховним Головнокомандувачем лише цих військових формувань. 

Водночас інші військові формування, утворені відповідно до законів 

України, у тому числі НГУ, ДПСУ та інші, також беруть участь у відсічі 

збройній агресії проти України, ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення 

воєнних (бойових) дій, виконанні завдань територіальної оборони та підготовці 

до такого збройного захисту держави. Однак, якщо Президент України є 

Верховним Головнокомандувачем лише ЗС України, то його керівництво як 

Верховного Головнокомандувача при відсічі збройній агресії проти України не 

поширюється на інші військові формування (наприклад, НГУ). Так, військово-

політичне й адміністративне керівництво НГУ здійснює Міністр внутрішніх 

справ (ст. 6 Закону України «Про Національну гвардію України») [138]. 

Унаслідок цього відбувається порушення одного з головних принципів 

військового управління – принципу єдиноначальності.  

Отже, термін «Верховний Головнокомандувач ЗС України» не лише не 

відображає конституційно-правовий статус Президента України, а й може 
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спричинити правові колізії, що призведуть до негативних явищ при здійсненні 

керівництва та управління у сфері оборони держави. 

У Законі України «Про національну безпеку України» міститься 

визначення поняття «сектор безпеки і оборони – охоплена єдиним 

керівництвом і координацією сукупність органів державної влади, ЗС України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних та розвідувальних органів, сил цивільного захисту, оборонно-

промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під 

демократичним цивільним контролем і відповідно до Конституції та законів 

України за функціональним призначенням спрямована на захист національних 

інтересів України від загроз, а також громадяни та громадські об’єднання, які 

добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки» [39]. Це 

визначення, на нашу думку, зберегло два основні недоліки, притаманні й 

чинному законодавству: невизначеність кола військових формувань та 

правоохоронних органів; відсутність узгодженості між положеннями п. 17 ч. 1 

ст. 106 Конституції України та нормою закону щодо єдиного керівництва у 

сферах національної безпеки і оборони. 

У СОБ України щодо повноважень Президента України в цій сфері 

визначається, що він є Верховним Головнокомандувачем ЗС України, який 

уповноважений відповідно до Конституції України здійснювати керівництво у 

сфері національної безпеки і оборони. Президент здійснює стратегічне 

керівництво силами оборони України через Раду національної безпеки і 

оборони України та Міністра оборони України, який є членом Ради 

національної безпеки і оборони України [44]. Водночас у цьому нормативно-

правовому акті здебільшого використовується саме термін «сили оборони», а не 

«Збройні Сили України».  

Крім того, у Законі України «Про національну безпеку України» надано 

визначення сил оборони як ЗС України, а також інших утворених, відповідно до 

законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних 

органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, на 
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які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення 

оборони держави (ст. 1) [39].  

На нашу думку, це не зовсім вдале визначення, тому що до сил оборони 

належить невизначене коло спеціальних суб’єктів забезпечення оборони, які 

також належать і до сил безпеки. Адже, за логікою законодавців, не лише 

правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, а й органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації усіх форм власності і загалом усі 

громадяни України (ст. 15–17 Закону України «Про оборону України») також,  

належать до  силами оборони.  

На нашу думку, удосконалення системи публічного управління у сфері 

оборони взагалі й адміністративно-правового забезпечення оборони зокрема 

потребує відмови від занадто загального і розмитого розуміння системи 

об’єктів такого управління. Для цього доцільно ввести категорію «Національні 

сили оборони України», що чітко визначатиме коло спеціальних суб’єктів 

забезпечення, на яких безпосередньо покладається оборона держави. Під ними 

розуміємо утворені відповідно до Конституції та законів України військові 

формування, інші державні органи, які забезпечують оборону України, захист її 

національних інтересів від воєнних загроз шляхом ведення воєнних (бойових) 

дій.  

З урахуванням зазначеного пропонуємо доповнити ст. 1 Закону «Про 

оборону України» вище наведеним визначенням поняття «Національні сили 

оборони України» як 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, у тому числі в разі збройної агресії проти неї або збройного конфлікту, 

шляхом підготовки і ведення воєнних (бойових) дій.  

У зв’язку з проведенням оборонної реформи, реорганізацією воєнної 

організації держави в сектор безпеки і оборони, питання подальшого 

визначення та законодавчого закріплення повноважень Президента України як 
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суб’єкта адміністративно-правового забезпечення оборони повинно 

ґрунтуватися виключно на положеннях Конституції України. Наявне на 

сьогодні конституційне визначення Президента України як Верховного 

Головнокомандувача ЗС України не відповідає реальним суспільним 

відносинам у сфері оборони держави, не відображає свою сутнісну 

характеристику та може створити правові колізії, що призведуть до негативних 

наслідків в оборонній сфері. Тому, на наше переконання, розмежування і 

законодавче закріплення повноважень суб’єктів забезпечення оборони 

необхідно розпочинати із внесення змін до Конституції України, у якій 

закріпити за Президентом повноваження Головнокомандувача Національними 

силами оборони України [129, c. 62].  

Відповідно до зазначеного, на наш погляд, термін «Верховний 

Головнокомандувач ЗС України» має бути змінено на «Верховний 

Головнокомандувач Національних сил оборони України», що дасть змогу 

уникнути описаних нами вище проблем і суперечностей при реалізації 

Президентом повноважень у сфері оборони держави. 

Отже, зважаючи на вищевикладене, пропонуємо внести відповідні зміни 

та доповнення до Конституції України й Закону України «Про оборону 

України». 

Пропонуємо п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України викласти в такій 

редакції: «17) є Верховним Головнокомандувачем Національних сил оборони 

України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування ЗС 

України, інших військових формувань; здійснює стратегічне керівництво у 

сферах національної безпеки та оборони держави». Водночас ч. 1–2 ст. 6 Закону 

України «Про оборону України» викласти в такій редакції: «Президент України 

є Верховним Головнокомандувачем Національних сил оборони України та 

здійснює повноваження у сфері оборони, відповідно до Конституції та законів 

України.  
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Президент України як Верховний Головнокомандувач здійснює 

стратегічне керівництво Національними силами оборони України, зокрема 

через Ставку Верховного Головнокомандувача …».  

Нині, в умовах російської військової агресії, Україна потребує нових 

підходів до забезпечення оборони та національної безпеки. Для цього важливо 

поглиблювати співпрацю з НАТО для досягнення критеріїв, необхідних для 

набуття членства в цій організації (п. 54 Указу Президента України від 

26 травня 2015 р. № 287/2015) [139] та враховувати досвід країн-членів альянсу 

при проведенні оборонної реформи. 

Розглянемо деякі особливості правового статусу Верховного 

головнокомандуючого у країнах, що входять до НАТО. Так, у Німеччині, 

Нідерландах – це голови Урядів (Федеральний канцлер та Прем’єр-міністр 

відповідно); в Іспанії, Норвегії, Люксембурзі, Данії, Великій Британії, Бельгії – 

монархи; у Болгарії, Греції, Італії, Литві, Польщі, США, Туреччині, Франції – 

президенти цих країн.  

Той факт, що Верховними головнокомандувачами в європейських 

країнах, у яких досі існує конституційна монархія, залишаються монархи, 

свідчить про історичне підґрунтя усталеної практики, за якої Глава держави 

одночасно є Верховним головнокомандувачем. Адже за часів ще раннього 

середньовіччя правителем держави ставав, як правило, найбільш справний 

воєначальник ( включаючи вітчизняних правителів за часів Київської Русі, 

Великого князівства Литовського, Козацької держави). Проте в умовах 

сучасного демократичного урядування ця функція в особі Президента (у 

загальній більшості) або Голови уряду набула якісно нової характеристики. 

Передусім це гарантія здійснення цивільного демократичного контролю над 

силами оборони. 

Як приклад країни-члена НАТО можна навести Литовську Республіку. 

Так, за роз’ясненням Конституційного Суду Литовської Республіки, ця країна є 

парламентською республікою з деякими елементами напівпрезидентської 

системи [140]. Президент Республіки є главою держави. Він представляє 
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Литовську державу і виконує все, що ставиться йому в обов’язок Конституцією 

та законами (ст. 77 Конституції Литви) [141]. Президент Литовської Республіки 

є Головнокомандувачем ЗС держави. Найважливіші питання оборони в цій 

країні розглядає і координує Державна рада оборони, до складу якої входять 

Президент Республіки, Прем’єр-міністр, Голова Сейму, міністр охорони краю 

(це цивільна посада, яку може посідати військовослужбовець, який вийшов у 

відставку) і командувач військами. Керівництво Державною радою оборони 

здійснює Президент Республіки. Відповідальність перед Сеймом за управління 

ЗС держави і керівництво ними несуть Уряд, міністр охорони краю, командувач 

військами (ст. 140 Конституції Литви). У разі збройного нападу при виникненні 

загрози для суверенітету або територіальної цілісності держави Президент 

Республіки негайно приймає рішення про захист від збройної агресії, вводить 

військовий стан у всій державі або в його частині, оголошує мобілізацію та 

вносить ці рішення для затвердження на найближче засідання Сейму (у період 

між сесіями негайно скликає його позачергову сесію). Такі рішення Президента 

затверджує або скасовує Сейм, який і приймає остаточне рішення про введення 

військового стану, оголошення мобілізації, використання ЗС у разі необхідності 

захисту Литовської держави або виконання її міжнародних зобов’язань (ст. 142 

Конституції Литви) [141]. 

Звернемо увагу на те, що Конституція Литовської Республіки не містить 

норми стосовно «оголошення стану війни». Йдеться виключно про захист від 

збройного нападу (агресії), що становить загрозу суверенітету або 

територіальної цілісності держави. На наш погляд, це свідоцтво державної 

політики, орієнтованої виключно на оборону, без жодного натяку на збройну 

агресію. Навіть, якщо останню можна виправдати зовнішньою провокацією та 

випередженням дій супротивника з метою запобігання значним втратам 

людських і матеріально-технічних ресурсів. 

Крім того, до повноважень Президента Литви у сфері забезпечення 

оборони належать: призначення і звільнення міністра охорони краю (за 

поданням Прем’єр-міністра), державних посадових осіб, у тому числі за 
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схваленням Сейму – командуючого військами та керівника служби безпеки; 

присвоєння вищих військових звань; керівництво Державною радою оборони; 

право законодавчої ініціативи в Сеймі; вирішення найважливіших питань 

зовнішньої політики та ін. (ст. 84 Конституції Литви) [141]. 

Проте сьогодні Україна ще не є членом НАТО. Крім того, на відміну від 

решти європейських країн, частина її території тимчасово окупована. Тому 

нині, на нашу думку, більш цікавим буде досвід країн, що перебувають у 

схожих умовах.  

У цьому аспекті для України об’єктивним та очевидним буде досвід 

побудови системи оборони Ізраїлю, навіть ураховуючи той факт, що він не є 

членом НАТО, але має статус Основного союзника США поза НАТО (Major 

Non-NATO Ally – MNNA), як Австралія, Єгипет, Південна Корея, Японія та ін. 

Зазначений статус законодавчо визначений урядом Сполучених Штатів 

Америки у 1989 р. і характеризує виключно тісні військово-стратегічні 

відносини з країнами, які не є членами НАТО. Зокрема, він передбачає 

можливість участі у спільних оборонних ініціативах, у проведенні спільних 

досліджень військового характеру, участі в низці обмежених 

контртерористичних заходів, постачання обмежених видів озброєння. З 2014 р. 

Україна разом із Грузією та Молдовою є кандидатом на статус у MNNA [142].  

У грудні 2014 р. Конгрес США прийняв Закон «Про стратегічне 

партнерство США та Ізраїлю» [143], що дає Ізраїлю додаткову підтримку для 

забезпечення оборони держави, отримання військової допомоги за рахунок 

державного бюджету США [144]. 

В Ізраїлі не має Конституції, але існує Збірка Основних законів Ізраїлю, у 

тому числі Основний закон про Армію. Армія оборони Ізраїлю (Цахал) 

підпорядковується уряду через міністра оборони (п. 10 Розділу 2 Основного 

закону про Армію) [145]. Ця посада вважається другою за значимістю в 

ізраїльському уряді. Оголошення війни належить в Ізраїлі виключно до 

компетенції його Уряду, про що прем’єр-міністр повідомляє Кнесет (парламент 

країни) (ст. 40 Основного закону Ізраїлю: Уряд) [146]. Досвід шестиденної 
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війни 1967 р., наприклад, свідчить, що рішення про її початок було прийнято за 

згодою прем’єр-міністра з міністром оборони Ізраїлю та начальником 

генерального штабу. Однак, крім прийняття рішення про початок цієї війни, 

міністр оборони не впливав жодним чином на її планування і хід [147]. 

Прем’єр-міністр і Уряд Ізраїлю несуть солідарну відповідальність за 

прийняті рішення (ст. 4 Основного закону Ізраїлю: Уряд) [147]. Так, наприклад, 

прем’єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю розділили політичну 

відповідальність за втрати країни в перші дні Війни Судного Дня (1973 р.), 

оскільки відмовилися від пропозиції генштабу про мобілізацію армії і 

нанесення превентивного удару і разом з усім складом Уряду пішли у відставку 

[148; 149; 150].  

Наразі досвід цієї країни може бути врахований частково і не є зразком 

для копіювання, оскільки Ізраїль – це парламентська республіка. Президент 

виконує представницькі та церемоніальні функції, реальними владними 

повноваженням не володіє, у тому числі у сфері оборони держави (ст. 11 

Основного закону Ізраїлю: Кнесет) і не обирається прямим голосуванням 

громадян (він обирається Кнесетом) (ст. 3 Основного закону Ізраїлю: 

Кнесет) [151].  

Таким чином, на нашу думку, Україні необхідно створити власну систему 

забезпечення оборони держави, яка повинна враховувати, з одного боку, 

принципи і стандарти, прийняті державами-членами НATO, з іншого, власні 

історичні традиції і досвід, а також сучасні умови, викликані воєнно-

політичною, оперативно-стратегічною та економічною ситуацією, що склалася 

внаслідок зовнішньої збройної агресії проти України, та перспективу тривалого 

протистояння між нашою державою і Росією. Водночас необхідно 

продовжувати дослідження в напрямі вивчення досвіду країн-членів NATO та 

MNNA, але розглядати питання щодо його повного запозичення (при 

організації різних складових державного управління у сфері оборони), 

можливо, на наш погляд, лише в разі вирішальних змін (наприклад, при вступі 
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до НАТО або переходу на парламентську форму правління за зразком 

Німеччини або Ізраїлю). 

Отже, Президент України як Верховний Головнокомандувач посідає 

особливе місце та займає ключову позицію серед суб’єктів забезпечення 

оборони України, є вищою посадовою особою в системі органів публічної 

влади, які виступають суб’єктами забезпечення оборони держави, при цьому 

обраною більшістю громадян країни шляхом загальних прямих демократичних 

виборів. Водночас як конституційно визначений Верховний 

Головнокомандувач ЗС України Президент України є найвищою посадовою 

особою, яка здійснює керівництво силами оборони. Таке становище дає змогу 

утримувати баланс між цивільним демократичним контролем над силами 

оборони України та її ефективним військово-політичним керівництвом. При 

цьому останнє має стратегічний характер й охоплює усі складові сектору 

безпеки і оборони.  

Надання Президенту України повноваження щодо прийняття рішення про 

оголошення стану війни та правового режиму воєнного стану є гарантією 

забезпечення демократичного цивільного контролю над силами оборони. Проте 

правовий механізм оголошення стану війни в національному законодавстві 

чітко не визначений, а його вдосконалення потребує здійснення окремих 

наукових досліджень та врегулювання на законодавчому рівні. 

В умовах проведення оборонної реформи створення системи 

забезпечення оборони за стандартами НАТО вимагає подальшого визначення 

та законодавчого закріплення повноважень як Президента України як 

Верховного Головнокомандувача Національними силами оборони України. 

 

3.5  Рада Національної безпеки і оборони України в системі суб’єктів 

забезпечення оборони держави 

 

У попередній частині розділу ми звернули увагу на те, що керівництво у 

сфері оборони, контроль за діяльністю ЗС України, інших складових сил 
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оборони та органів виконавчої влади у сфері оборони Президент України 

здійснює не тільки безпосередньо, а й через очолювану ним Раду національної 

безпеки і оборони України, що є координаційним органом з питань 

національної безпеки і оборони (ст. 106, 107 Конституції України) [37].  

Розглядаючи правовий статус Ради національної безпеки і оборони 

України як суб’єкта забезпечення оборони України в межах адміністративного 

права, зазначимо, що до суб’єктів адміністративного права, крім органів 

виконавчої влади, належать також інші державні органи. Вони вступають в 

адміністративно-правові відносини з приводу виконання покладених 

на них обов’язків і реалізації належних їм прав у сфері публічного управління 

[152, с. 144]. Серед них у сфері національної безпеки і оборони важливу роль 

відіграє Рада національної безпеки і оборони України [153, с. 168; 154, с. 4]. Як 

підкреслює В. А. Ліпкан, особлива роль Ради національної безпеки і оборони 

полягає в стратегічному управлінні національною безпекою [96, c. 184], 

головною складовою якої виступає військова безпека і оборона. 

Основні складові правового статусу Ради національної безпеки і оборони 

України закріплено ст. 107 Конституції України. Так, зокрема, вона координує і 

контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 

оборони. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони формується 

Президентом України. При цьому за посадою входять Прем’єр-міністр України, 

міністри оборони, внутрішніх справ та закордонних справ України, Голова 

СБУ. Крім того, у його засіданнях може брати участь Голова Верховної Ради 

України (за згодою) [37]. Крім вищезазначених посадових осіб, до складу 

РНБОУ також входять Голова Служби зовнішньої розвідки України, начальник 

Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України, міністр фінансів 

України, Голова Державної служби фінансового моніторингу України, 

Керівник Офісу Президента України, Голова Національного банку і 

Генеральний прокурор України [155].  

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію 

президентськими указами. Як підкреслює В. Л. Зьолка, вони (укази) «мають 
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вищу юридичну силу порівняно з постановами уряду» [156, c. 190] та є 

обов’язковими для виконання на всій території України. 

Раду оборони України як вищий державний орган колегіального 

керівництва питаннями оборони і безпеки України було утворено Постановою 

Верховної Ради України від 11 жовтня 1991 р. [157]. Після прийняття 

Конституції України (1996 р.) Указом Президента України від 30 серпня 1996 р. 

№ 772 (відповідно до ст. 107 Конституції України) замість Ради оборони 

України було утворено Раду національної безпеки і оборони України – постійно 

діючий конституційний орган з питань координації та контролю діяльності 

органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони [158].  

Компетенція, функції та завдання Ради національної безпеки і оборони 

України, правові засади її організації та діяльності, склад, структура 

визначаються Конституцією (ст. 107) та законами України «Про національну 

безпеку України» (ст. 14) і «Про Раду національної безпеки і оборони 

України» [37; 38; 159].  

Законодавством України визначено такі функції Ради національної 

безпеки і оборони: 1) внесення пропозицій Президентові України щодо 

реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки 

і оборони; 2) координація та здійснення контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в мирний час; 

3) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади 

у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного 

стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України [159].  

Водночас існують певні проблемні питання нормативно-правового 

врегулювання взаємовідносин між Радою національної безпеки і оборони 

України та центральними органами виконавчої влади, насамперед Кабінетом 

Міністрів України, щодо здійснення координації і контролю у сфері оборони 

[154, с. 4–8]. Наразі положеннями Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» частково усунуто суперечності в компетенції між Кабінетом 
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Міністрів України та Радою національної безпеки і оборони України [154, c. 7; 

160, с. 10], які існували раніше. На цей час, відповідно до ст. 26 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», Рада національної безпеки і оборони України 

координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони; Кабінет Міністрів України забезпечує 

виконання її рішень, введених у дію указами Президента України, що 

відповідають положенням Конституції України; Секретаріат Кабінету Міністрів 

України відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів і служб, що утворює Президент України, надає їм 

інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань; члени 

Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за 

погодженням із Прем’єр-міністром України можуть включатися до складу 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворює 

Президент України для здійснення своїх повноважень, та брати участь у роботі 

таких органів і служб на громадських засадах [97]. 

У наукових джерелах насамперед звертається увага на консультативно-

дорадчу та координаційну функції цього державного органу. Так, В. А. Ліпкан 

наголошує, що Рада національної безпеки і оборони України, що фактично не 

належить до жодної гілки влади, є лише консультативним органом при 

Президентові України [96, с. 183]. 

Ф. Флурі та О. Мельник підкреслюють, що «Рада національної безпеки і 

оборони законодавчо уповноважена розробляти рекомендації для Президента 

України з питань державної політики безпеки і оборони, а також координувати 

діяльність органів виконавчої влади в цій сфері» [75, с. 7].  

Т. О. Мацелик пов’язує консультативно-дорадчу функцію з тим, що 

рішення ради мають рекомендаційний характер для органів, стосовно яких вони 

приймаються [7, с. 370].  

На наш погляд, ця функція тісно взаємозв’язана з аналітичною 

діяльністю. У наукових джерелах вона характеризується як така, що забезпечує 

інформацією всі етапи управлінського циклу, визначення проблем, підготовку 
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та прийняття рішення, контроль за реалізацією та оцінку його ефективності; 

дає змогу зібрати дані в цілісну картину про те, що відбувається, і 

спрогнозувати на перспективу дії різних факторів, структур, груп 

інтересів [161, c. 7; 162, с. 27; 163, с. 7; 164, с. 114].  

Водночас необхідно звернути увагу на відсутність у межах функцій Ради 

національної безпеки і оборони України цілісного аналізу сектору безпеки і 

оборони, основних пріоритетів та потреб у сфері національної безпеки і 

оборони, що надає характер невизначеності повноваженням щодо реалізації 

консультативно-дорадчої функції та знижує її роль. Це також негативно 

впливає на рівень співробітництва з державними і недержавними 

аналітичними структурами [136, с. 54] та спричиняє низький рівень 

аналітичного забезпечення (обґрунтування) під час прийняття найбільш 

важливих, стратегічних рішень у сфері національної безпеки і оборони.  

У сфері національної безпеки та оборони також залишається проблемним 

питання координації та взаємодії, яке має вирішувати Рада національної 

безпеки і оборони України. Як підкреслюється в «Аналітичній доповіді до 

Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році», існує «брак належної 

міжвідомчої координації між органами виконавчої влади», про що свідчать 

«результати оцінки несвоєчасного виконання/досягнення значної кількості 

завдань і показників оборонної реформи». Унаслідок цього не було виконано 

три з п’яти запланованих заходів та 19 із 22 передбачених показників оборонної 

реформи [165, с. 90]. 

Проблемним, на думку вчених, залишається також питання реалізації 

Радою національної безпеки і оборони України функцій контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади.  

Так, В. А. Ліпкан вважає, що ґрунтуючись на управлінській системі 

координат, Рада національної безпеки і оборони України є органом 

стратегічного управління національною безпекою, тому функції контролю 
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не можуть бути сконцентровані в ньому і їх має виконувати інший 

орган [166, с. 25].  

На наш погляд, це дискусійне питання. Вважаємо, що більшої уваги 

потребує питання відсутності чіткої законодавчої регламентації здійснення 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади, у тому числі за виконанням 

рішень Ради національної безпеки і оборони України та відповідних указів 

Президента України [136, с. 54]. Саме цей аспект становить особливий 

науковий і практичний інтерес. Адже включення до сфери компетенції Ради 

національної безпеки і оборони України контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади з без чіткої законодавчої регламентації порядку його 

здійснення [136, с. 53] негативно впливає на ефективність систему забезпечення 

оборони держави в цілому. 

М. І. Зелінська та А. М. Носуля зазначають, що, наприклад, «можливість 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України порушувати питання 

щодо відповідальності посадових осіб за невиконання рішень Ради 

національної безпеки і оборони України не підкріплена законодавчими 

нормами відповідальності уряду (підзвітного Верховній Раді). Усе це 

призводить до ігнорування завдань Ради національної безпеки і оборони 

України і відповідних указів Президента. Тому не дали належних результатів і 

заходи щодо контролю виконання державних програм, здійснені під 

керівництвом Ради національної безпеки і оборони України [136, с. 53].  

За результатами проведеного аналізу можна констатувати, що останніми 

роками ситуація кардинально не змінилася. Ефективність Ради національної 

безпеки і оборони України з виконання функцій контролю і координації 

залишається недостатньою.  

Отже, питання щодо необхідності нормативно-правової регламентації 

порядку здійснення Радою національної безпеки і оборони України контролю 

за діяльністю органів виконавчої влади, усіх суб’єктів забезпечення оборони, в 

умовах військової агресії, не тільки не втрачає своєї актуальності, а й стає 
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однією з вирішальних для забезпечення оборони держави, проведення 

оборонної реформи. 

У результаті аналізу повноважень Ради національної безпеки і оборони 

України як суб’єкта забезпечення оборони України, що містяться в 

нормативно-правових актах, пропонуємо власну класифікацію її функцій, а 

саме: 1) загальні функції: функції організації, координації, контролю; 

2) спеціальна функція: консультативно-дорадча (аналітична); 3) допоміжна 

функція: інформаційна [167, с. 259–262].  

На нашу думку, консультативно-дорадча функція Ради національної 

безпеки і оборони України полягає в розгляді питань, що належать до сфери 

національної безпеки і оборони з наданням відповідних пропозицій 

Президентові України, ініціації розроблення нормативних актів та документів, 

узагальненні практики їх застосування тощо.  

На наш погляд, до повноважень Ради національної безпеки і оборони 

України з реалізації цієї функції належать: 

– визначення стратегічних національних інтересів України, 

концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і 

оборони в політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній 

та інших сферах;  

– надання Президенту України пропозицій щодо уточнення СНБУ та 

Воєнної доктрини України з урахуванням змін у геополітичній обстановці; 

– підготовка проектів державних програм, доктрин, законів України, 

указів Президента України, директив Верховного Головнокомандувача ЗС 

України, інших нормативних актів та документів з питань національної безпеки 

і оборони; 

– удосконалення системи забезпечення національної безпеки та 

організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої 

влади в цій сфері; 

– розгляд Державного бюджету України в межах короткострокового 

оборонного планування по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної 
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безпеки і оборони України, та внесення Президенту України пропозицій щодо 

матеріального, фінансового, кадрового, організаційного й іншого забезпечення 

оборони; 

– надання Президентові України пропозиції щодо оголошення стану 

війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного стану в Україні 

або окремих її місцевостях тощо; 

– надання Президентові України пропозиції щодо залучення ЗС України 

та інших військових формувань до здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану; 

– узагальнення практики застосування нормативних актів та документів з 

питань національної безпеки і оборони та результатів перевірок їх виконання 

тощо [39; 114; 159]. 

Важливу роль у системі адміністративно-правового забезпечення 

функціонування органів публічного управління відграє функція координації. 

Ю. П. Битяк визначає координацію як функцію, що забезпечує узгодження 

діяльності систем управління, у тому числі зовнішніх управлінських структур 

[62, с. 247]. 

До повноважень Ради національної безпеки і оборони України з реалізації 

цієї функції належить координація: 

– виконання органами виконавчої влади іншими державними органами 

рішень, прийнятих Радою національної безпеки і оборони України та введених 

в дію указами Президента України;  

– діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері 

оборони в межах повноважень, визначених Конституцією та законодавством 

України;  

– діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, ЗС 

України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 

– заходів у сфері оборонного планування;  
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– переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також 

економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану;  

– діяльності органів місцевого самоврядування в межах наданих 

повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного стану;  

– діяльності органів виконавчої влади з відбиття збройної агресії, 

організації захисту населення та забезпечення його життєдіяльності, охорони 

життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, 

підтримання громадського порядку в умовах воєнного й надзвичайного стану 

та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці 

України [39; 44; 59; 72; 107; 159]. 

До повноважень Ради національної безпеки і оборони України з реалізації 

функції контролю належать: поточний контроль діяльності органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони; загальний моніторинг 

ефективності заходів з упровадження оборонної реформи; контроль у сфері 

оборонного планування; демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією; контроль за переведенням центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану; контроль за діяльністю військового командування в 

умовах воєнного стану та діяльністю органів виконавчої влади й органів 

місцевого самоврядування під час введення воєнного чи надзвичайного 

стану; контроль за діяльністю органів виконавчої влади з відбиття 

збройної агресії, організації захисту населення та забезпечення його 

життєдіяльності, охорони життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку в умовах 

воєнного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України та ін. [44; 59; 72; 114; 159].  

На наш погляд, Рада національної безпеки і оборони виконує також 

організаційну функцію і має повноваження організаційного характеру, а саме: 

повноваження щодо організації виконання рішень Ради національної безпеки і 
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оборони України та забезпечення її діяльності, зокрема, надання доручень, 

пов’язаних з вивченням конкретних питань та здійсненням відповідних 

досліджень у сфері національної безпеки і оборони, органам виконавчої влади 

та науковим закладам України; залучення до аналізу інформації посадових осіб 

та фахівців органів виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, 

підприємств та організацій усіх форм власності; залучення контрольних, 

інспекційних та наглядових органів, що функціонують у системі виконавчої 

влади, до здійснення контролю за своєчасністю і якістю виконання прийнятих 

Радою національної безпеки і оборони України рішень, уведених у дію указами 

Президента України; організація невідкладних заходів із розв’язання кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України [159]. 

Як приклад практичного застосування повноважень із реалізації цієї 

функції можна згадати надання доручення Кабінету Міністрів України 

(рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 р.) 

щодо необхідності вивчення питання, пов’язаного з недофінансуванням 

державного оборонного замовлення у 2016 р. На його виконання Урядом 

внесено відповідні корективи до Державної цільової оборонної програми 

розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 р. (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 81-р) [168]. 

У межах своїх повноважень Рада національної безпеки і оборони України 

також виконує інформаційну функцію. Сутність інформаційної функції цього 

органу полягає у виконанні в процесі її реалізації таких головних завдань: 

надання суб’єктам публічного управління у сфері оборони відомостей і даних, 

необхідних для виконання їх обов’язків, закріплених у Конституції та законах 

України; створення передумов для постійного моніторингу актуального стану 

системи оборони; підвищення рівня надійності зворотного зв’язку між 

суб’єктами та об’єктами управління у сфері оборони; інформування 

громадськості, у тому числі через засоби масової інформації. 

Організацію роботи і виконання рішень Ради національної безпеки і 

оборони забезпечує її Секретар, якого призначає на посаду та звільняє з неї 
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Президент України і якому він безпосередньо підпорядковується. На цю посаду 

може призначатися як цивільна особа, так і військовослужбовець. Секретарю 

підпорядковується Апарат Ради національної безпеки і оборони, який здійснює 

інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення її діяльності [159]. 

Відповідно до повноважень цього державного органу структура Апарату Ради 

національної безпеки і оборони визначається Указом Президента України і 

сьогодні до неї входять Служби з питань: з питань зовнішньої безпеки, 

інформаційної безпеки та кібербезпеки, державної та громадської безпеки, 

воєнної безпеки, мобілізації та територіальної оборони, військово-технічного 

співробітництва та оборонно-промислового комплексу, забезпечення 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, 

економічної безпеки, соціальної та гуманітарної безпеки, безпеки критичної 

інфраструктури, зовнішньополітичної безпеки та міжнародного 

співробітництва, фінансового забезпечення виконання заходів у сфері 

національної безпеки і оборони, організаційного забезпечення, стратегічного 

планування та аналізу, Служба Головного ситуаційного центру та ін. [169]. 

Отже, структура Апарату Ради національної безпеки і оборони України 

охоплює усі напрями діяльності в межах наявних повноважень цього 

державного органу. Серед них і повноваження щодо адміністративно-правового 

забезпечення: 

– участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, міжнародних 

договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони; 

– аналіз стану виконання законодавства з питань національної безпеки і 

оборони, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення та ін. [170].  

 Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України як пріоритети 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України визначено: 

– інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради 

національної безпеки і оборони України як координаційного органу з питань 

національної безпеки і оборони при Президентові України; 
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– забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України 

координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, інших 

державних органів у сфері національної безпеки і оборони; 

– підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань 

національної безпеки і оборони, уточнення СНБУ, Стратегії воєнної безпеки 

України, інших актів з питань національної безпеки і оборони; 

– вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, 

функціонування сектору безпеки і оборони України та діяльності його 

складових, діяльності інших державних органів у цій сфері, підготовку та 

внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України 

та за їх дорученням органам виконавчої влади й іншим державним органам 

відповідних пропозицій; 

– забезпечення роботи Головного ситуаційного центру України, 

забезпечення з використанням його можливостей ефективної діяльності єдиної 

системи ситуаційних центрів державних органів, що входять до сектору 

безпеки і оборони; 

– організація функціонування робочих та консультативних органів Ради 

національної безпеки і оборони України (п. 3.14) [59].  

Реалізація цих пріоритетних завдань діяльності Ради національної 

безпеки і оборони України потребує подальшого уточнення та законодавчого 

закріплення повноважень цього спеціального суб’єкта забезпечення оборони 

держави.  

Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого 

характеру, забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження 

діяльності Ради національної безпеки і оборони України за її рішенням у межах 

коштів, передбачених Державним бюджетом України, можуть утворюватися 

міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи [159].  

Особливу увагу серед робочих органів Ради національної безпеки і 

оборони України привертає Воєнний кабінет, утворений рішенням Ради 
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національної безпеки і оборони України [171]. До головних завдань Воєнного 

кабінету належать: 

– обговорення пропозицій щодо застосування сил і засобів структур 

сектору безпеки і оборони України для відбиття збройної агресії проти 

України; керівництво стратегічним розгортанням, підготовкою і застосуванням 

сил та засобів структур сектору безпеки і оборони України для стратегічних 

дій, операцій, бойових (спеціальних) дій; організація взаємодії сил і засобів 

структур сектору безпеки і оборони України, а також із центральними 

(місцевими) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

під час виконання покладених на них завдань в особливий період; визначення 

потреб в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-

технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних та інших ресурсах, 

продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, майні для належного 

виконання структурами сектору безпеки і оборони України завдань із 

забезпечення оборони держави, підготовки і використання резервів 

(поповнень), а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних 

держав і міжнародних організацій та порядку її використання для відсічі 

агресії; переведення національної економіки для функціонування в умовах 

особливого періоду; прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію, 

демобілізацію;  

– розгляд проектів рішень (планів) щодо застосування сил і засобів 

структур сектору безпеки і оборони України, рішень (планів) командувачів 

утворених угруповань військ (сил) стосовно підготовки і проведення операцій, 

бойових (спеціальних) дій для внесення Радою національної безпеки і оборони 

України Президентові України відповідних пропозицій; 

– доведення до структур сектору безпеки і оборони України рішень з 

питань керівництва у сферах національної безпеки і оборони України; 

– моніторинг стану виконання визначених Президентом України та 

Радою національної безпеки і оборони України завдань із забезпечення 

національної безпеки і оборони держави в особливий період [172]. 



312 
 

 

На нашу думку, саме цей робочий орган при Раді національної безпеки і 

оборони України в умовах сучасної військово-політичної ситуації відіграє 

особливу роль у структурі Ради національної безпеки і оборони України як 

суб’єкт забезпечення оборони. Водночас за своїм статусом він є лише робочим 

органом, а не конституційно визначеним, і таким, що не уповноважений 

приймати рішення від свого імені (на відміну від Ради національної безпеки і 

оборони України) [135, с. 78-81]. Однак, Концепцію розвитку сектору безпеки і 

оборони України передбачено, що за умов уведення в державі правового 

режиму воєнного стану за рішенням Президента України Воєнний кабінет Ради 

національної безпеки і оборони України може трансформуватися в Ставку 

Верховного Головнокомандувача (п. 4.1) [59]. 

Аналізуючи повноваження та практичну діяльність Ради 

національної безпеки і оборони України, вітчизняні науковці 

справедливо звертають увагу на значний обсяг питань, які доводиться 

вирішувати цьому органу, і тенденції їх не завжди виправданого 

розширення [154, с. 4–8; 156, с. 187–191; 173, c. 3–8; 174, с. 12].  

Так, В. П. Горбулін, узагальнивши інформацію, надану Секретарем Ради 

в засобах масової інформації, визначає «досить широке коло питань, які 

доводиться вирішувати даному органу» [173, с. 3-8] і які належать до 

повноважень інших органів державної влади. Таке становище призводить до 

дублювання функцій Уряду та інших органів державної влади у сфері оборони. 

У зв’язку з цим, існує необхідність приведення адміністративно-правового 

статусу Ради національної безпеки і оборони України у відповідність з 

реальними тенденціями розвитку суспільних відносин у сфері національної 

безпеки і оборони, законодавчого визначення та конкретизації повноважень. 

Водночас питання переосмислення статусу цього органу і його впливу на 

організацію управління органами державної влади, що забезпечують 

національну безпеку та оборону, потребують окремих наукових досліджень 

[154, с. 4–8; 156, с. 187–191]. 
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У межах цієї роботи акцентуємо увагу на одному із аспектів. Так, на 

думку В. А. Ліпкана, «функцію щодо ухвалення рішення про застосування сили 

має бути покладено на Раду національної безпеки і оборони України 

як колегіальний орган, в якому присутні представники усіх силових 

структур» [96, с. 153].  

Обґрунтовуючи свою ідею, учений зазначає, що «використання 

Президентом своїх виключних повноважень у сфері національної безпеки 

покладає виключну і персональну відповідальність на нього, оскільки, 

виступаючи гарантом додержання прав і свобод людини та громадянина, лише 

даний суб’єкт забезпечення національної безпеки приймає рішення про 

застосування інших військових формувань, що не входять до складу ЗС 

України, утворених відповідно до законодавства України. Водночас така 

ситуація, з погляду ефективності функціонування системи управління, 

очевидно не є правильною, оскільки концентрація в руках однієї особи права 

застосування сили може призвести до прийняття невірних рішень» [96, с. 152].  

Звичайно, ця думка заслуговує уваги. Водночас необхідно враховувати 

історичний досвід України щодо забезпечення оборони держави [175, c. 64–74; 

176, с. 88–94] та прийняття рішень про застосування збройної сили.  

У цій науковій дискусії ми поділяємо думки вчених, які, зважаючи на 

погляди військових фахівців НАТО, констатують, що «Рада національної 

безпеки має сприяти тому, що саме цивільне керівництво держави, 

а не представники сектору безпеки і оборони, будуть визначати 

загрози і приймати рішення в даній сфері, переглядати її цілі, потреби і 

політику» [136, c. 52; 177, с. 114]. 

Залишається проблемним також питання щодо відповідальності Ради 

національної безпеки і оборони України за якість розроблених пропозицій, 

рішень та їх виконання.  

Так, В. А. Ліпкан зазначає, що за своєю суттю Рада національної безпеки і 

оборони України, не входячи до жодної гілки влади, фактично може втручатися 

і впливати на діяльність виконавчої влади у сфері національної безпеки. 
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Причому таке втручання може мати лише однобічний характер, оскільки в 

законі жодним чином не прописана відповідальність самої Ради національної 

безпеки і оборони України за нав’язане органу виконавчої влади рішення, 

реалізація якого спричинила створення загрози або небезпеки національній 

безпеці, або взагалі завдала їй шкоду [178, c. 99].  

Аналогічної думки дотримуються М. І. Зелінська та А. М. Носуля, які 

стверджують, що «в українському законодавстві, на відміну від західної 

практики, не встановлена відповідальність структур Ради національної безпеки 

і оборони України за якість розроблених рішень і пропозицій Президенту. Це 

не сприяє їх належній обґрунтованості» [136, c. 52].  

Зауважимо, що по суті йдеться про необхідність нормативного 

закріплення відповідальності членів Ради національної безпеки і оборони 

України за внесення пропозиції щодо розгляду будь-яких питань, що належать 

до їх компетенції; здійснення попередньої підготовки питань та участь у їх 

розгляді; внесення зауважень та пропозицій, голосування з питань, що 

розглядає Рада національної безпеки і оборони України; висловлювання в разі 

потреби своєї окремої думки щодо проектів рішень (ст. 12 Закону України «Про 

Раду національної безпеки і оборони України») [159].  

Крім того, встановлення відповідальності структур Ради національної 

безпеки і оборони України за якість розроблених рішень та пропозицій 

Президенту фактично перекладає відповідальність з останнього на групу осіб, 

які не мають конституційного повноваження на прийняття певних рішень 

(наприклад, щодо оголошення стану війни). 

На нашу думку, теза В. А. Ліпкана щодо «нав’язування органу виконавчої 

влади» з боку Ради національної безпеки і оборони України рішення є не лише 

некоректною, а й такою, що не відповідає правовому статусу Ради національної 

безпеки і оборони України. Адже згідно із Законом України «Про національну 

безпеку України» в умовах воєнного або надзвичайного стану, в особливий 

період, а також у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України, Рада національної безпеки і оборони України 
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координує діяльність органів виконавчої влади, розглядає пропозиції щодо 

застосування відповідно до закону спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (ч. 2 ст. 14) [39].  

Крім того, рішення Ради національної безпеки і оборони України 

вводяться в дію указами Президента України. Зважаючи на те, що укази і 

розпорядження Президента України є обов’язковими до виконання на території 

України (ст. 106 Конституції України) [37], фраза про «нав’язування органу 

виконавчої влади» президентського рішення суперечить конституційній нормі. 

Крім того, Рада національної безпеки і оборони України складається з 

керівників центральних органів виконавчої влади, що займають стратегічні 

позиції у сфері національної безпеки і оборони, які забезпечують виконання 

рішень Ради національної безпеки і оборони України. 

СОБ України підкреслюється положення щодо відповідальності Ради 

національної безпеки і оборони України за координацію та контроль діяльності 

органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони [44]. Закон 

України «Про Раду національної безпеки і оборони України» не містить норм 

щодо відповідальності ні членів Ради національної безпеки і оборони України, 

ні співробітників Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Дві 

норми містить Указ Президента України від 14 жовтня 2005 р. № 1446/2005, а 

саме: Секретар Ради національної безпеки і оборони України «порушує в 

установленому порядку за результатами здійснення контролю за виконанням 

рішень Ради питання щодо відповідальності посадових осіб» (п. 7.4); Керівник 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України «вирішує в 

установленому порядку питання щодо заохочення державних 

службовців Апарату Ради, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності» 

(п. 10-1.9) [170].  

Секретар та посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони 

України є державними службовцями (ст. 7, 8 Закону України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України») [159]. Таким чином, вони несуть 
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відповідальність на загальних засадах, передбачених Законом України «Про 

державну службу [179].  

Відповідно до вище зазначеного завдання СОБ України, пропонуємо 

доповнити Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» 

статтею 16 «Відповідальність Члени Ради національної безпеки і оборони 

України» яку викласти в такій редакції: «1. Члени Ради національної безпеки і 

оборони України несуть солідарну відповідальність за координацію та контроль 

діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони».  

Отже, на наш погляд, 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.  

На нашу думку, для ефективної реалізації Радою національної безпеки і 

оборони України своїх функцій і повноважень як ключового суб’єкта 

забезпечення оборони держави, у процесі реформування сектору безпеки і 

оборони, потребують вирішення, уточнення та правового врегулювання 

повноваження щодо підготовки пропозицій і рішень, координації та контролю 

діяльності суб’єктів забезпечення оборони.  

 

3.6  Громадянське суспільство як суб’єкт забезпечення оборони 

держави 

 

Згідно з Конституцією України (ст. 17) захист суверенітету і 

територіальної цілісності України є не тільки найважливішою функцією 

держави, а й справою всього Українського народу [37], тобто громадянського 

суспільства, яке, на нашу думку, виступає одним із суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення оборони держави.  
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Як підтверджує сучасний історичний досвід України, інститути 

громадянського суспільства, громадянське суспільство загалом відіграють 

важливу роль не тільки в побудові незалежної, демократичної і правової 

української держави. В умовах суспільних потрясінь, збройної агресії, коли під 

загрозою перебуває саме існування нації, національної держави, ключові 

природні права народу та саме його існування і демократичний розвиток, коли 

держава виявилася не готовою до виконання функції оборони, громадянське 

суспільство, у тому числі всі активні громадяни, різні громадські об’єднання та 

недержавні інституції, об’єднані єдиним завданням захисту своєї Батьківщини, 

виступають одним із вирішальних чинників забезпечення оборони держави та 

відсічі збройної агресії [180, c. 277; 181, с. 71–76].  

Водночас, незважаючи на численні наукові дослідження проблем 

діяльності громадянського суспільства в Україні [182; 183; 184; 185], 

безпосередньо питання діяльності громадянського суспільства як суб’єкта 

забезпечення оборони до сьогодні не вивчалися. Адміністративно-правовим 

аспектам взаємодії громадянського суспільства і ЗС України присвячено 

дослідження І. М. Коропатніка. На його думку, сучасна вітчизняна юридична 

наука загалом розглядає громадянське суспільство як діяльність незалежних від 

держави добровільних об’єднань громадян, спрямованих на реалізацію 

спільних інтересів у різних сферах суспільного життя, у тому числі й у сфері 

оборони держави [45, c. 29]. 

І. М. Коропатнік зазначає, що найбільш відповідає сутності процесів 

сучасного етапу розвитку державно-правової думки, ролі особистості та 

соціальних груп в управлінні державними справами розгляд феномена 

громадянського суспільства в динамічному та структурно-діяльнісному 

аспектах. У динамічному аспекті громадянське суспільство – це якісно новий 

стан суспільства, за якого представники різних соціальних груп з розвиненим 

почуттям соціальної відповідальності, як формалізованих, так і 

неформалізованих, за допомогою спеціального правового механізму впливають 

на державну політику в різних сферах, забезпечуючи прогресивний розвиток 
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держави і суспільства загалом. У структурно-діяльнісному аспекті 

громадянське суспільство являє собою сукупність громадян, їх об’єднань, 

політичних, професійних, релігійних та інших суб’єктів недержавного сектору, 

які, відповідно до своїх потреб та інтересів, здійснюють діяльність у різних 

сферах суспільного життя, результатом якої є формування підґрунтя для 

побудови правової соціальної держави, додержання прав, свобод та інтересів 

людини і громадянина [186, с. 30].  

Зважаючи на розглянуті вище підходи до розуміння громадянського 

суспільства, наголосимо, що в цьому дослідженні ми розглядаємо громадянське 

суспільство загалом, незалежно від різних організаційно-правових форм 

суб’єктів громадянського суспільства, з погляду їх участі в забезпеченні 

оборони нашої держави.  

На думку дослідників Женевського центру демократичного контролю над 

ЗС (Democratic Control of Armed Forces), громадянське суспільство, усі 

організації громадянського суспільства та засоби масової інформації відіграють 

важливу роль у демократичному врядуванні сектором безпеки і оборони. 

Громадянське суспільство робить свій внесок у питання комунікації, 

інформування, освіти та представництва, є джерелом досвіду, кадрів та 

суб’єктом контролю [187, c. 44].  

До збройної агресії проти нашої держави роль громадянського 

суспільства в забезпеченні оборони держави розглядали як одного із суб’єктів 

демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією (сектором 

безпеки і оборони), що й було закріплено в законодавстві. У Законі України 

«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави» (який втратив чинність із прийняттям 

нового Закону «Про національну безпеку України») серед завдань у цій сфері 

визначалася необхідність забезпечення становлення і розвитку громадянського 

суспільства; створення умов, що унеможливлюють використання ЗС України та 

інших військових формувань для обмеження прав і свобод громадян або з 

метою повалення конституційного ладу; попередження та недопущення 
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порушень конституційних прав і свобод, захисту законних інтересів громадян, 

які перебувають на службі у ЗС України, інших військових формуваннях, осіб, 

звільнених з військової служби, а також членів їхніх сімей; урахування 

громадської думки, пропозицій громадян та громадських організацій при 

обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності ЗС України, інших 

військових формувань та посадових осіб у сфері оборони [188]. 

Водночас громадянське суспільство як суб’єкт адміністративно-

правового забезпечення оборони держави виконує й інші функції, крім функції 

контролю. Новим законом України «Про національну безпеку України» (ст. 12) 

до складу сектору безпеки і оборони разом із силами безпеки, силами оборони, 

оборонно-промисловим комплексом включені громадяни та громадські 

об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки. 

Функції та повноваження складових сектору безпеки і оборони визначаються 

законодавством України [39]. Тобто законодавець визначає громадянське 

суспільство, а саме громадян та громадські об’єднання як складову сектору 

безпеки і оборони та як суб’єкт забезпечення оборони держави.  

Для розуміння ролі громадянського суспільства розглянемо зарубіжний 

досвід щодо взаємовідносин між силами оборони і громадянським 

суспільством, у тому числі у сфері забезпечення оборони. Особливий інтерес у 

цьому аспекті становить досвід Литви, яка також зіткнулася з проблемою 

реорганізації системи оборони, необхідністю наближення власних ЗС до 

євроатлантичних стандартів та здійснення громадського контролю, у тому 

числі з метою запобігання втручанню армії у внутрішню політику.  

За соціологічними опитуваннями ЗС Литовської Республіки за рівнем 

довіри займають четверту позицію після церкви, засобів масової інформації та 

президента. Зростає популярність професії військовослужбовця [189]. Цьому 

сприяла активна протидія корупції і фінансовим зловживанням у ЗС з боку 

військових, які залишились у національній армії з радянських часів, її 

деполітизація та демілітаризація керівних посад. У сучасних умовах Литовської 

Республіки взаємодія ЗС і громадянського суспільства відбувається на таких 
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рівнях: 1) через засоби масової інформації, як державні, так і незалежні; 

2) через упровадження практики «відчинених дверей» з боку ЗС; 3) взаємодія 

під час пошуково-рятувальних операцій; 4) взаємодія з неурядовими 

організаціями [189].  

Здійснення політики «відчинених дверей» включає в себе організацію з 

боку армії різноманітних публічних заходів, під час яких відбувається 

безпосереднє спілкування між військовослужбовцями і цивільними, що сприяє 

взаєморозумінню та довірі між громадським суспільством і  ЗС [190].  

Взаємодія ЗС з неурядовими організаціями, та загалом з громадянським 

суспільством відіграє значну роль в аспекті військово-цивільних відносин, які 

мають різноманітні форми. Так, Литовська асоціація атлантичного договору 

(Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrija) за участю державних науково-дослідних 

установ, ЗС республіки організовує круглі столи, конференції та семінари з 

різноманітних аспектів діяльності та взаємодії в оборонній сфері [191]. Вона по 

суті виступає «мозковим центром» у розробленні стратегії національної 

безпеки та оборони[189]. Також Міністерство національної оборони Литви 

активно сприяє руху з надання фінансової допомоги як окремими громадянами, 

так і юридичними особами на підтримку національної оборони [192].  

Як зазначає І. М. Коропатнік, метою взаємодії ЗС та громадянського 

суспільства є створення сприятливих умов для їх належного функціонування та 

розвитку: 1) з боку ЗС України – забезпечення захисту держави, 

громадянського суспільства загалом від загроз ззовні, а за необхідності – відсіч 

збройній агресії; 2) з боку громадянського суспільства – забезпечення 

безпечного розвитку та задоволення власних потреб в умовах вільного розвитку 

особистості та впливу на напрями розвитку держави відповідно до викликів 

сучасності [45, с. 428]. 

Розглянемо сучасні наукові підходи до розуміння функцій і повноважень 

громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення оборони держави. Як 

зазначає О. С. Лотюк, проблема розуміння функцій громадянського суспільства 

є надзвичайно складною. Під функціями громадянського суспільства, загалом, 
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розуміють основні напрями та види цілеспрямованого легітимного впливу його 

інститутів і окремих членів на розвиток суспільства, формування внутрішньої 

та зовнішньої політики держави [193, с. 75]. Це безпосередньо стосується і 

формування та реалізації державної політики у сфері оборони за участі 

громадянського суспільства.  

Необхідно розрізняти функції держави і функції громадянського 

суспільства. Основні відмінності між функціями держави та громадянського 

суспільства полягають у тому, що держава здійснює свої функції в державних 

інтересах, а громадянське суспільство – в інтересах суспільства. Відмінності у 

функціях держави і громадянського суспільства не означають, що вони не 

перетинаються. До функцій держави належить також створення умов, 

необхідних для здійснення функцій громадянського суспільства. Але існує і 

зворотний зв’язок: суспільство має дбати про державу, про її силу й авторитет. 

Таким чином, існує певний базисний набір спільних функцій держави і 

громадянського суспільства, який, однак, може доповнюватися завдяки появі 

нових напрямів діяльності. Найбільш складні, багатоаспектні, глобальні 

соціальні проблеми детермінують виникнення спрямованих на їх вирішення 

функцій одночасно і держави, і громадянського суспільства, які можна назвати 

їх об’єднаними, універсальними функціями [194, с. 97]. До таких об’єднаних, 

універсальних функцій держави і громадянського суспільства, на нашу думку, 

належить функція забезпечення оборони держави. Громадянське суспільство у 

даному випадку, в умовах російської військової агресії, може і повинно 

надавати допомогу державі у здійсненні її функцій забезпечення оборони і 

одночасно контролювати (завдяки своїй базисній функції контролю за 

діяльністю органів публічної влади) здійснення відповідної функції 

державою, для забезпечення її максимальної ефективності [180, с. 283]. 

І. М. Коропатнік як основні функції взаємодії громадянського суспільства 

і ЗС України зазначає такі: ідеологічну, підтримку ефективного 
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функціонування, соціальну, інформаційну, функцію захисту прав і свобод 

людини і громадянина, контрольну [45, с. 437].  

За результатами проведеного аналізу нормативно-правового регулювання 

взаємовідносин між громадянським суспільством та сектором безпеки і 

оборони, пропонуємо власну класифікацію функцій громадянського 

суспільства щодо забезпечення оборони, а саме: 1) загальні функції: контролю, 

інформаційна; 2) спеціальні функції: консультативно-дорадча, сприяння силам 

оборони, фінансово-матеріальної підтримки; 3) допоміжна функція: 

нормотворча. 

Розглянемо деякі з цих функцій більш детально, зважаючи на сучасне 

реальне становище розвитку суспільних відносин у сфері оборони держави. 

СОБ України, що є дорожньою картою оборонної реформи, однією з 

оперативних цілей передбачає посилення демократичного цивільного контролю 

над силами оборони, що здійснюється шляхом підвищення ефективності 

діяльності Міністерства оборони України та посилення зв’язків з Верховною 

Радою України і громадянським суспільством, що дасть змогу вибудувати 

перспективну систему керівництва, основану на новому розподілі повноважень, 

функцій, завдань, яка відповідатиме прийнятим у державах-членах НАТО 

принципам [44].  

Тобто, саме громадянське суспільство в процесі оборонної реформи, як прямо, 

так і опосередковано через вищий представницький орган за допомогою 

механізмів здійснення демократичного цивільного контролю, повинно 

відігравати важливу роль у реформуванні управління сектором безпеки і 

оборони з метою наближення його до стандартів Північноатлантичного блоку.  

Водночас, розглядаючи функції громадянського суспільства як суб’єкта 

забезпечення оборони, необхідно зауважити, що частина законодавчих актів, 

які регулюють відносини у сфері оборони, містить правові норми, запроваджені 

ще на початку 90-х років минулого століття, які не відповідають сучасному 

стану суспільних відносин у сфері оборони. Це стосується передусім 

взаємовідносин оборонного сектору з громадянським суспільством.  
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Так, наприклад, ч. 6 ст. 17 Закону України «Про оборону України» 

(1991 р.) містить положення: «Громадяни України в установленому законом 

порядку можуть створювати громадські організації для сприяння зміцненню 

оборони держави» [72]. Тобто свідомий громадянин, патріот свої держави, не 

має законного права сприяти зміцненню оборони держави. Це право можливо 

реалізувати лише через створення громадської організації.  

Тільки з прийняттям нового Закону України «Про національну безпеку 

України» (ч. 1 ст. 12) до складових сектору безпеки і оборони України стали 

належати громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у 

забезпеченні національної безпеки [39]. 

На наш погляд, ця проблема потребує не лише подальших наукових 

досліджень, а концептуального переосмислення та закріплення на 

законодавчому рівні питання діяльності громадянського суспільства як одного 

із суб’єктів забезпечення оборони, його взаємовідносин з органами державної 

влади у сфері оборони [181, с.75]. 

Як показав досвід, громадянське суспільство може бути одним із 

головних суб’єктів забезпечення оборони, коли держава, її органи не 

виконують конституційної функції щодо забезпечення оборони, захисту її 

суверенітету й територіальної цілісності. З початком російської збройної агресії 

у 2014 р. відбулися суттєві та швидкі зміни суспільних відносин у сфері 

оборони, у тому числі у взаємовідносинах оборонного сектору з громадянським 

суспільством. Громадянське суспільство активно залучилося до виконання 

оборонної функції, безпосередньої участі в захисті суверенітету, територіальної 

цілісності, відсічі збройної агресії проти української держави. Інститути 

громадянського суспільства зробили значний внесок у зміцнення оборони 

держави, підтримку військових частин, які були задіяні до проведення АТО на 

сході України. Український народ, громадянське суспільство почали надавати 

масову матеріальну та матеріально-технічну допомогу ЗС України та іншим 

військовим формуванням. З’явилась велика кількість волонтерських 

організацій, які надають усебічну допомогу ЗС: закупівля необхідних для 
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військових амуніції, засобів захисту, зв’язку та розвідки, уніформи та 

продовольства, закупівля тепловізорів, окулярів нічного бачення, допомога в 

оснащенні засобами індивідуального захисту (бронежилети, каски), лікуванням 

поранених бійців, придбанням індивідуальних аптечок та ін. [195]. 

Протягом останніх років не оприлюднюються статистичні дані щодо 

обсягів допомоги громадянського суспільства армії. Проте станом на 20 січня 

2015 р. в межах акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства 

оборони України як допомога ЗС України від юридичних і фізичних осіб 

надійшло 153,734 млн. грн. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 

«565» на підтримку Української армії за 20 днів січня 2015 р. надійшло понад 

127 тис. грн. [196]. 

Особливу увагу необхідно звернути на участь громадянського 

суспільства, громадян України у створенні добровольчих підрозділів для 

оборони держави, відсічі збройної агресії. Так, у 2014 р., з початком  російської 

збройної агресії на Сході України, розпочалося формування добровольчих 

батальйонів територіальної оборони, до складу яких добровільно входили 

громадяни України та іноземці. Усього було створено 45 батальйонів 

територіальної оборони. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про оборону 

України», їх головними завданнями стали: захист державного суверенітету і 

незалежності держави; підтримання безпеки і правопорядку; забезпечення 

діяльності органів державного управління в регіонах; охорона стратегічно 

важливих об’єктів і комунікацій; боротьба з диверсійними та іншими незаконно 

створеними озброєними формуваннями; допомога в охороні державного 

кордону [72]. 

Батальйони територіальної оборони стали одним з елементів системи 

добровольчих військових формувань України, до яких також увійшли інші 

військові, поліцейські та парамілітарні формування, вступ до яких відбувався 

на добровольчих засадах. Ці формування, створені з метою захисту 

територіальної цілісності та суверенітету України, за призначенням і 

підпорядкуванням поділялися на чотири групи: створені під керівництвом 
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Міністерства оборони України батальйони територіальної оборони; створені 

під керівництвом МВС – добровольчі формування НГУ і патрульної служби 

поліції особливого призначення; незалежні від державних силових структур 

добровольчі формування [197]. Їх внесок у вирішення військових завдань, які 

постали перед українською державою внаслідок російської військової агресії, є 

безперечним, однак не можна не визнати, що вони функціонували (а деякі з 

них, зокрема, Добровольчий Український Корпус) продовжують функціонувати 

поза межами правового поля.  

На нашу думку, така ситуація потребує законодавчого закріплення права 

на створення суб’єктами громадянського суспільства добровольчих підрозділів, 

відповідно до Конституції України та норм міжнародного права, які 

передбачають право на самооборону в разі збройної агресії.  

           Крім того, для врегулювання питання участі громадян у сприянні обороні 

держави пропонуємо внести зміни до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про оборону 

України» і викласти її в такій редакції: «Громадяни України в установленому 

законом порядку можуть сприяти зміцненню оборони держави». 

Про потенціал українського громадянського суспільства, його готовність 

до оборони держави свідчать результати опитування проведеного 

соціологічною групою «Рейтинг» у вересні – жовтні 2018 р. Більше половини 

українців готові у випадку виникнення відповідної загрози захищати 

суверенітет і територіальну цілісність України зі зброєю в руках. Так, 52 % 

опитаних висловили таку готовність (у 2017 р. таких респондентів було 54 %, а 

у 2012 р. – 33 %). Найбільше таких опитаних на Заході (63 %), у Центрі та на 

Півдні – половина. Водночас на Сході відносна більшість (55 %) зазначили, що 

не готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках (35 % готові, 10 % – не 

визначилися) [198]. 

Що стосується контрольної функції громадянського суспільства, то як 

показують результати загальнонаціонального соціологічного дослідження 

Центру Разумкова з питань безпеки, проведеного у 2016 р., переважна 

більшість українських громадян (85,2 %) упевнені в необхідності контролю 
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громадськості за діями влади. На думку 34 % респондентів, усі без винятку дії 

влади мають бути підконтрольні суспільству, а 32,5 % – готові зробити виняток 

для питань, що стосуються сфери безпеки і оборони та становлять державну 

таємницю. Кожен четвертий (26 %) вважає, що провідну роль у здійсненні 

цивільного демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і 

оборони має відігравати Президент, а кожний четвертий громадянин (19,1 %) 

бажав би бачити на передових ролях громадські організації [199]  

Зауважимо, що передусім метою цивільного демократичного контролю, 

насамперед з боку громадянського суспільства, має бути підпорядкування 

питань оборони найвищим цілям держави – дотримання прав і свобод 

громадян, захисту людини, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 

військових загроз, запобігання корупційним ризикам у сфері оборони, а також, 

попередження загрози для демократичних основ державності з боку сектору 

безпеки і оборони у вигляді незаконного втручання в політичні процеси, 

можливого військового перевороту.  

Що стосується функції контролю, то громадяни України беруть участь у 

здійсненні цивільного контролю над сектором безпеки і оборони держави: 

1) через громадські об’єднання, членами яких вони є; 2) через депутатів 

місцевих рад; 3) особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини або до державних органів у визначеному законом 

порядку. При цьому сфера громадського контролю може бути обмежена 

виключно Законом України «Про державну таємницю» [39].  

Крім того, громадським об’єднанням, зареєстрованим у встановленому 

законом порядку, для здійснення демократичного цивільного контролю, 

гарантується, відповідно до Конституції і законів України, а також статутних 

положень можливість: 

1) отримувати в установленому порядку від державних органів, зокрема 

від керівників складових сектору безпеки і оборони, інформацію з питань 

діяльності складових сектору безпеки і оборони, крім інформації з обмеженим 

доступом; 
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2) здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, 

публічно презентувати їх результати, створювати для цього громадські фонди, 

центри, колективи експертів тощо; 

3) проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, 

представляти свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним 

органам; 

4) брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських 

слуханнях з питань діяльності і розвитку сектору безпеки і оборони, питань 

правового і соціального захисту військовослужбовців, зокрема звільнених у 

запас чи відставку, учасників бойових дій та членів їх сімей.  

Засоби масової інформації як суб’єкти громадянського суспільства, 

висвітлюючи питання національної безпеки і оборони, інформують суспільство 

про стан захисту національних інтересів України [39].  

Водночас необхідно звернути увагу на те, що в новому Законі України 

«Про національну безпеку України» законодавцем не взято до уваги питання 

щодо гарантій діяльності засобів масової інформації як суб’єктів цивільного 

контролю, їх права на доступ та отримання об’єктивної інформації для 

інформування суспільства про реальне становище у сфері оборони держави.  

На нашу думку, це питання необхідно вирішувати у процесі зміни 

військово-адміністративного законодавства у процесі оборонної реформи. Адже 

інформаційна функція реалізується громадянським суспільством, насамперед, 

через діяльність такого інституту, як незалежні, недержавні засоби масової 

інформації.  

У сфері забезпечення оборони України виділимо такі напрями реалізації 

інформаційної функції:  

– висвітлення засобами масової інформації проблем у сфері національної 

безпеки і оборони на основі об’єктивної інформації про службу, життя і побут 

військовослужбовців, процеси, що відбуваються в армійському середовищі, 

формування громадської думки, сприяння підвищенню престижу служби 
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захисників Вітчизни, зміцненню довіри суспільства до ЗС України, інших 

складових частин воєнної організації держави;  

– поширення засобами масової інформації отриманої інформації через 

пресу, радіо, телебачення, засоби глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

в інший спосіб з дотриманням вимог законодавства щодо збереження 

державної таємниці;  

– публікація засобами масової інформації офіційних відповідей органів 

державної влади та військового управління на матеріали, що були оприлюднені 

раніше;  

– інформаційна підтримка сил оборони та сприяння у здійсненні 

оборонної реформи з боку громадянського суспільства [44].  

Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України визначається, 

що розвиток системи управління сектором безпеки і оборони повинен 

відбуватися, із залученням громадянського суспільства, незалежних експертних 

організацій до прийняття найбільш важливих стратегічних рішень з питань 

забезпечення національної безпеки; прозорості та підзвітності суспільству [59]. 

На наш погляд, консультативно-дорадча функція громадянського 

суспільства у сфері забезпечення оборони реалізується через: 

– здійснення наукових досліджень з проблем військового будівництва та 

організації оборони, публічне обговорення їх результатів, створення для цього 

громадських фондів, центрів, колективів експертів тощо;  

– проведення громадської експертизи проектів законів, рішень, 

концепцій, стратегій та державних програм з питань безпеки і оборони, 

представлення своїх висновків і пропозицій відповідним державним органам 

для врахування в процесі оборонної реформи;  

– участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях 

з питань реформування і діяльності ЗС України, інших складових сил оборони, 

проблем соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей;  

– участь у громадських радах при міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади;  
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– участь волонтерів та представників організацій громадянського 

суспільства у складі Комітету реформ Міністерства оборони України, який 

здійснює забезпечення координації, моніторингу та оцінки оборонної реформи;  

– консультативно-дорадчу підтримку сил оборони та сприяння у 

здійсненні оборонної реформи з боку громадянського суспільства й 

волонтерських рухів [44; 59].  

Так, наприклад, СОБ  2016 р., який є дорожньою картою, планом 

оборонної реформи, підготовлено, зокрема, за безпосередньої участі 

громадських організацій держави [59].  

Водночас, коли йдеться про консультативно-дорадчу функцію, то слід 

звернути увагу на застереження вітчизняних експертів щодо необхідності 

дотримання умов гарантування збереження незалежності громадських рад, 

утворених при органах державної влади (передусім Громадської ради при 

Міністерстві оборони України та інших складових сил оборони) від впливів з 

боку влади і політичних партій [200, с. 27].  

Функцію сприяння силам оборони, на нашу думку, можна 

охарактеризувати за такими правами і обов’язками інститутів громадянського 

суспільства: 

– неурядові організації та об’єднання, зокрема волонтерські, взаємодіють 

із силами оборони для розв’язання завдань із забезпечення воєнної безпеки та 

оборони України;  

– громадські об’єднання, а також громадяни зобов’язані сприяти 

діяльності військового командування та військових адміністрацій у 

запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на 

відповідній території;  

– громадські об’єднання взаємодіють із силами оборони, сприяючи їм у 

виконанні покладених на неї завдань під час дії воєнного стану;  

– громадські та волонтерські організації співпрацюють із сектором 

оборони з метою розвитку системи матеріально-технічного, медичного, 

морально-психологічного забезпечення;  
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– інститути громадянського суспільства взаємодіють із сектором оборони 

з метою розвитку соціально-гуманітарного забезпечення, з питань підвищення 

престижу військової служби і соціального статусу військовослужбовців у 

суспільстві;  

– інститути громадянського суспільства підтримують глобальні стратегії 

з протидії тероризму, сприяють створенню багатофункціональної системи 

антитерористичних дій і мінімізації терористичних загроз, залучаються до 

протидії тероризму для сприяння його виявлення та запобігання;  

– громадські організації залучаються до військово-патріотичного 

виховання молоді, підготовки громадян до військової служби та захисту 

Батьківщини;  

– громадські організації та засоби масової інформації взаємодіють із 

Радою національної безпеки і оборони України через її Секретаря, який за 

дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони представляє її 

позицію [59; 159; 201]. 

Функцію фінансово-матеріальної підтримки, що містяться в положеннях 

СОБ України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, є:  

– громадянське суспільство та волонтерські рухи України здійснюють 

фінансову й матеріальну підтримку сил оборони;  

– громадськість залучається до процесів розвитку складових сектору 

безпеки і оборони, зокрема в питаннях покращення їх матеріально-технічного 

забезпечення, раціонального використання державних ресурсів [44; 59]. 

На нашу думку, допоміжні функції інститутів громадянського суспільства 

залежать від їх організаційно-правових форм та статутних напрямів діяльності і 

стосуються моментів, що безпосередньо не пов’язані із забезпеченням оборони. 

Тому, у зв’язку з обмеженістю формату дослідження, не будемо на них 

зупинятись. 

Отже, у сфері оборони держави громадянське суспільство здійснює свої 

функції в інтересах суспільства. Метою здійснення функцій громадянського 

суспільства у сфері оборони є задоволення суспільного інтересу, пов’язаного із 
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захистом прав і законних інтересів людини, суспільства і держави від 

внутрішніх і зовнішніх загроз військового характеру.  

Головне, як наголошують фахівці, у взаємовідносинах між 

громадянським суспільством і силами оборони це «партнерські відносини, що 

мають ґрунтуватися на довірі та діалозі. Від цього залежить успіх 

реформування сектору безпеки і оборони. Це слід робити на основі спільного 

інклюзивного підходу, залучаючи громадян та організації громадянського 

суспільства до процесу ухвалення рішень» [187, c. 46]. 

 Підтримуючи зазначену позицію, зауважимо, що проблеми 

взаємовідносин, підтримання балансу між громадянським суспільством і 

силами оборони існують не лише у країнах з авторитарним або 

поставторитарним режимами, а й у державах зрілої демократії. Це пов’язано з 

особливостями статусу самих ЗС, та інших складових сил оборони, які, по-

перше, як правило, є монополістами на застосування збройної сили, по-друге, 

часто це соціальний інститут, який найбільш добре фінансується і краще 

організований. ЗС мають консервативні військові традиції, що можуть 

виявитися такими, що суперечать цінностям демократичної держави. Але за 

наявності життєво важливого для держави та суспільства  публічного інтересу,  

такого як захист країни від збройної агресії (що, на жаль, відбувається в 

Україні, починаючи з 2014 р.), суспільство готове прийняти певну нестачу 

демократії, а також винятковий, у деяких випадках, навіть привілейований 

статус ЗС.  

В той же час, необхідно наголосити, що громадянське суспільство 

(громадяни, громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, релігійні 

організації) виступають суб’єктами правовідносин у сфері оборони і наділені  

відповідними правами у сфері публічного управління. Суб’єктивні права у 

сфері публічного управління - це надана і гарантована державою, а також 

закріплена в адміністративно - правових нормах міра  можливої (дозволеної) 

поведінки особи (суб’єкта), що забезпечена кореспондованими зобов’язаннями 

іншого суб’єкта у правовідносинах публічного управління [202, c. 127],  
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включно із сферою оборони держави. Свої права у сфері публічного управління 

обороною суб’єкти громадянського суспільства реалізують у порядку 

визначеному  адміністративно-правовими нормами у відносинах з органами 

публічного управління [202, c. 127–140].   

За даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру 

Разумкова у  жовтні 2017 року, найбільше українці довіряють волонтерам, 

церкві та ЗС України. Так, волонтерським організаціям довіряють 66,7 % 

респондентів, церкві – 64,4 %, ЗС України – 57,3 %, добровольчим батальйонам 

– 53,9 %, НГУ – 52,6 % [203]. Однак, за таких умов високої довіри до ЗС і 

загалом, до складових сил оборони, для громадянського суспільства особливо 

важливим постає завдання здійснення контролю за їх діяльність щодо 

виконання  завдань із забезпечення оборони держави.  

Цікавою виявилася позиція опитаних експертів  щодо ролі 

громадянського суспільства у забезпеченні оборони держави. Більшість  

опитаних (51,5%) вважають, що громадяни повинні брати безпосередню участь 

у забезпеченні оборони держав через виконання  обов’язків військової служби, 

а через здійснення демократичного цивільного контролю - 30,5%. Лише 6,0% 

опитаних вважає, що громадяни України повинні мати законну можливість 

створювати добровольчі підрозділи для участі в обороні держави (додаток Б.2). 

Таким чином, роль громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення 

оборони України, на нашу думку, полягає передусім у демократичній 

консолідації громадянського і оборонного секторів держави з метою розвитку 

ефективної системи національної оборони, для захисту від зовнішніх і 

внутрішніх військових загроз та забезпечення демократичного цивільного 

контролю за сектором безпеки і оборони. Саме громадянське суспільство як 

один із суб’єктів забезпечення оборони за допомогою механізмів 

демократичного цивільного контролю повинно відігравати важливу роль у 

проведенні оборонної реформи, побудові системи оборони держави відповідно 

до стандартів НАТО.  
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Висновки до розділу 3 

Адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення оборони України можна визначити як установлену нормами 

адміністративного права сукупність їх прав, обов’язків та відповідальності, 

реалізація яких здійснюється з метою досягнення високого рівня 

обороноздатності держави. 

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 в разі збройної агресії або збройного 

конфлікту.  

Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони України 

можна класифікувати 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 (компетенцію): а) органи загальної 

компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент 

України); б) органи спеціальної компетенції (Рада національної безпеки і 

оборони України, Міністерство оборони України, ЗС України, Національна 

гвардія України, інші складові сил оборони, суб’єкти громадянського 

суспільства, статутні цілі яких обмежені діяльністю у сфері забезпечення 

оборони); 

3) належністю до підсистем публічного управління: а) органи державної 

влади (Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; центральні органи 
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виконавчої влади); б) органи місцевого самоврядування; в) інститути 

громадянського суспільства.  

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. 

Серед функцій Верховної Ради України у сфері оборони держави 

особливе значення має реалізація законодавчої функції, за допомогою якої 

визначаються система оборони держави, повноваження всіх суб’єктів 

забезпечення оборони, їх загальна структура і чисельність. Ефективна 

реалізація Верховною Радою України законодавчої функції, своєчасне 

прийняття законодавчих актів та врегулювання суспільних відносин у сфері 

оборони виступають одним із головних чинників адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави та проведення оборонної реформи.  

Важливе значення для забезпечення демократичного цивільного 

контролю за сектором безпеки і оборони має реалізація функції 

парламентського контролю (контрольної) у сфері оборони. Беручи до уваги 

досвід демократичних країн, пропонуємо в ході оборонної реформи 

запровадити в Україні посаду Уповноваженого Верховної Ради України з 

питань діяльності сектору безпеки і оборони і прийняти відповідний закон. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган державної виконавчої влади в 

системі суб’єктів забезпечення оборони України відіграє ключову роль із 

забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, підготовки 

держави до оборони та її захисту в разі збройної агресії. 

Для забезпечення оборони держави важливе значення має реалізація 

Кабінетом Міністрів України виконавчо-політичною функції під якою слід 

розуміти діяльність органів виконавчої влади щодо чіткого й неухильного 

виконання законів, інших нормативно-правових актів, здійснення 
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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.  

Проведення оборонної реформи потребує подальшого законодавчого 

врегулювання питань 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.  

Міністерство оборони України є центральним органів виконавчої влади 

який забезпечує реалізацію державну політику у сфері оборони, забезпечує 

функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність ЗС України, 

координує діяльність щодо підготовки держави до оборони та є органом 

військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають ЗС України. 

У ході оборонної реформи потребують законодавчого уточнення й 

розмежування повноважень Міністерства оборони України та інших 

міністерств щодо підготовки держави до оборони, забезпечення реалізації 

Плану оборони України, а також щодо розмежування повноважень між 

Міністерством оборони України та Головнокомандувачем ЗС України. 

Президент України як Верховний Головнокомандувач ЗС України посідає 

особливе місце і ключову позицію серед суб’єктів забезпечення оборони 

України. Він є найвищою посадовою особою в системі органів публічної влади, 

які виступають суб’єктами забезпечення оборони держави, при цьому обраною 

шляхом загальних прямих демократичних виборів. Водночас як Верховний 
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Головнокомандувач ЗС України він є найвищою посадовою особою, яка 

здійснює стратегічне керівництво та управління силами оборони.  

Надання Президенту України повноваження 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 в національному законодавстві чітко не 

визначений, а його вдосконалення потребує додаткових наукових досліджень та 

врегулювання на законодавчому рівні. 

У зв’язку з тим, що термін «Верховний Головнокомандувач Збройних 

Сил України» не лише не відображає конституційно-правовий статус 

Президента України, а й може створити правові колізії, що призведуть до 

негативних явищ у керівництві та управлінні сферою оборони, пропонуємо 

доповнити ст. 1 Закону «Про оборону України» 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, у тому числі в разі збройної агресії або збройного конфлікту, шляхом 

підготовки і ведення воєнних дій». А також внести зміни до Конституції 

України та викласти п. 17 ч. 1 ст. 106 в 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 оборони держави».  

 Водночас ч.1-2. ст. 6 Закону України «Про оборону України» викласти в 

такій редакції: «Президент України є Верховним Головнокомандувачем 

Національних сил оборони України та здійснює повноваження у сфері оборони, 

відповідно до Конституції та законів України.  
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 Президент України як Верховний Головнокомандувач здійснює 

стратегічне керівництво Національними силами оборони України, зокрема 

через Раду національної безпеки і оборони України …».  

 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. 

За результатами аналізу закріплених у нормативно-правових актах 

повноважень Ради Національної безпеки і оборони України як суб’єкта 

забезпечення оборони держави слід наголосити на важливості реалізації 

консультативно-дорадчої функції та функцій координації і контролю.  

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. 

Як свідчить новітній історичний досвід України громадянське 

суспільство виступає суб’єктом який безпосередньо впливає на стан 

забезпечення оборони держави. Участь суб’єктів громадянського суспільства у 

відсічі російської збройної агресії довела необхідність наукового дослідження, 

концептуального переосмислення та закріплення на законодавчому рівні 

питання діяльності громадянського суспільства як суб’єкта забезпечення 

оборони. Особливої уваги потребує питання законодавчого врегулювання права 

на створення суб’єктами громадянського суспільства добровольчих підрозділів, 

відповідно до Конституції України та норм міжнародного права, які 

передбачають право на самооборону в разі збройної агресії.  
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РОЗДІЛ 4 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ТА ІНШІ СКЛАДОВІ СИЛ ОБОРОНИ В 

СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ 

 

4.1 Правова природа, функції та завдання Збройних сил України в 

системі забезпечення оборони держави 

 

Для адміністративно-правового забезпечення оборони держави важливе 

значення має дослідження спеціальних суб’єктів забезпечення, на яких 

безпосередньо покладається оборона держави, їх функцій і повноважень у 

системі оборони. Серед спеціальних суб’єктів забезпечення оборони важливе 

місце посідають ЗС України як спеціальна державна інституція, військове 

формування, на яке Конституцією України покладено завдання забезпечення 

оборони держави. 

Дослідження функцій та завдань ЗС України як спеціального суб’єкта 

забезпечення оборони необхідно розпочати із з’ясування сутності та правової 

природи війська взагалі й ЗС України зокрема, як державно-правового 

інституції. Адже головною проблемою для створення ефективної системи 

забезпечення оборони України була довготривала історично-періодична 

відсутність національної державності та її головного гаранта і навіть її творця 

(доба козаччини) – національного війська. Виключне право на створення 

національних ЗС Українська держава набула тільки з моменту проголошення 

державного суверенітету [1]. Саме з цього моменту, з початку творення 

сучасної незалежної Української держави, розпочинається процес створення ЗС 

України та системи оборони держави. Відбулося підпорядкування Верховній 

Раді України всіх військових формувань, дислокованих на території республіки, 

утворення Міністерства оборони України, створення національних 

ЗС України [2]. Для забезпечення оборони держави створено законодавчу базу, 

що дістала схвальну оцінку закордонних експертів [3]. Але розбудова системи 

оборони, створення власних ЗС, унаслідок відсутності досвіду, із самого 
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початку призвели до виникнення помилок та прорахунків, 

загальнотеоретичних, адміністративно-правових проблем при вирішенні 

багатьох питань у сфері оборони незалежної України [4]. 

Розвиток ЗС (армії, війська) як спеціальної суспільної державної 

інституції нерозривно пов’язаний з виникненням та розвитком самої держави 

як невід’ємної її складової, без якої неможливе існування держави. Ще на 

початку XX ст. А. Греков, досліджуючи військово-адміністративні аспекти 

діяльності армії, її значення для держави, наголошував, що армія є сила 

держави, забезпечена всіма технічними засобами для найбільш повного 

здійснення власне функції сили, вона є озброєнна сила держави. Армія 

представляє орган держави, який виконує свої спеціальні завдання. Правовий 

характер повинен пронизувати всю діяльність армії при виконанні нею своїх 

державних функцій [5, c. 229–231]. 

На думку М. П. Требіна, армія є одним із перших структурних елементів 

апарату держави, з якого починається процес державотворення [6, c. 44]. Армія 

або ЗС – це один з найважливіших елементів військової організації держави 

(сектору безпеки і оборони) [7, c. 557]. Новітній енциклопедичний словник 

фіксує загальнонаукові підходи до поняття ЗС як частини механізму 

державного управління, що необхідна для виконання зовнішніх функцій 

держави, насамперед функції оборони держави [8, c. 241].  

О. Ф. Скакун уточнює, що ЗС є військовою державною структурою, 

призначеною для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної 

цілісності й недоторканності. Держава може використовувати ЗС у порядку 

самооборони лише в разі збройного нападу на неї. ЗС як державні органи є 

вторинними, адже утворюються первинними органами (Верховною Радою 

України), похідні від них і підзвітні їм [9, c. 163]. У контексті реалізації 

міжнародно-правових норм і принципів міжнародного права під час збройних 

конфліктів ЗС держави – це організовані збройні формування, що знаходяться 

під командуванням осіб, відповідальних перед цією державою за дії своїх 

підлеглих [10]. 
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Схожої думки щодо ЗС України дотримується В. О. Антонов і зазначає, 

що ЗС України – це державна військова структура, призначена для збройного 

захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України від 

нападу ззовні [11, c. 295]. У механізмі держави та державного апарату ЗС 

України є основою воєнної організації України (сектору безпеки і оборони), 

адже саме вони безпосередньо спрямовані на виконання масштабних 

стратегічних оборонних завдань збройного захисту держави [12, c. 35].  

На думку В. В. Сокуренка, ЗС України – це специфічна мілітаризована 

державна структура, яка створена з метою відстоювання національних інтересів 

України, забезпечення цілісності й недоторканності державних кордонів і 

суверенітету держави шляхом підготовки військовослужбовців до збройного 

захисту й здійснення захисту країни в разі збройної агресії або збройного 

конфлікту як усередині держави, так і зовні [13, c. 74]. 

Досліджуючи питання взаємодії ЗС України та громадянського 

суспільства, І. М. Коропатнік зазначає, що ЗС України – це багатоскладова 

структура із суб’єктів з різною сферою інтересів та функцій, ступенем 

повноважень тощо, але об’єднаних спільною рисою – їх головним обов’язком є 

оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності [14, c. 68–69]. 

Таким чином, проведений аналіз поглядів науковців щодо правової 

сутності національних ЗС свідчить про їх певну плюралістичність стосовно 

організаційно-видової інституціалізації (озброєна сила держави, частина 

механізму управління, озброєна (фізична) сила, державна військова структура, 

збройне формування, військова структура, елемент військової організації) у 

механізмі держави; функціональної спрямованості всередині держави як 

гаранта державного правопорядку або (та) виключно ззовні – для збройного 

захисту держави від збройного нападу, оборони України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від нападу ззовні. 

Водночас зберігається єдність науковців у розумінні прямого впливу 

національного та міжнародного права на організацію і діяльність ЗС, їх 
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органічного правового зв’язку з власною державою та громадянським 

суспільством, функціонування виключно в межах правової системи держави. 

З моменту отримання незалежності Українська держава, враховуючи 

необхідність забезпечення власної оборони, усвідомлюючи свою 

відповідальність з підтримання міжнародної стабільності, розпочала 

створювати власні ЗС України.  Конституція України покладає виключно на ЗС 

України завдання щодо оборони держави, захисту суверенітету і територіальної 

цілісності, забороняє їх використання для обмеження прав і свобод громадян, 

повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх 

діяльності (ч. 2 ст. 17). Закон України «Про Збройні Сили України» визначає, 

що ЗС України – це військове формування, на яке відповідно до Конституції 

України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності [15]. Військове формування – це створена 

відповідно до законодавства України сукупність військових з’єднань і частин та 

органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями і 

призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної 

незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і 

недоторканності в разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу 

шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій  [16]. 

На думку науковців, ці визначення не містять переконливих характерних 

видових ознак відмінності ЗС України як державного військового формування 

від інших військових формувань. В. М. Телелим зауважує, що у визначенні 

ознак військового формування некоректно застосовувати слова «сукупність», 

«комплектуються військовослужбовцями», які унеможливлюють існування 

окремої військової частини (органу військового управління), 

укомплектованої, зокрема, фаховими працівниками та службовцями, що 

суперечить дійсності [17, c. 407], адже особовий склад ЗС України складається 

з військовослужбовців і працівників. 

Водночас в умовах швидких змін, «гібридності» зовнішніх і внутрішніх 

загроз національній безпеці та обороні, необхідності чіткого визначення та 
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розмежування цілей і завдань у підсистемах сил безпеки і оборони не завжди 

враховується кваліфікуюча ознака як для ЗС України, так і для всіх інших 

військових формувань щодо реалізації покладених на них функцій та завдань 

шляхом безпосереднього ведення бойових дій. Це призводить до 

невизначеності, коли до військових формувань відносять не тільки ЗС України 

та інші військові формування, спеціальні правоохоронні та розвідувальні 

органи, НГУ, ДССТ, ДССЗЗІ, ДПСУ, СБУ, Управління державної охорони, а й 

навіть військову прокуратуру [18, c. 53]. 

 Правова природа та сучасне призначення ЗС України як особливої 

озброєної державної інституції, спеціального суб’єкта забезпечення оборони 

держави, потребує теоретико-правового переосмислення та законодавчого 

врегулювання класифікуючих ознак, що зумовлено необхідністю створення 

ефективних сил оборони та їх основної складової – ЗС України [19]. 

 За період реалізації різних програм реформування та розвитку ЗС 

України відбулася їх інституційна трансформація як основного елементу в 

системі забезпечення оборони держави, спеціального суб’єкта забезпечення 

оборони держави – від ототожнення національного війська з єдиним 

конституційно-визначеним військовим формуванням у системі забезпечення 

оборони держави, як основної військової складової воєнної організації держави 

– до основного військового компоненту сил оборони в комплексній безпеково-

оборонній міжвідомчій системі Сектору безпеки і оборони держави [20]. 

Залежно від зміни викликів та загроз у сфері воєнної безпеки і оборони, 

функції ЗС України трансформувалися від виключно зовнішніх до зовнішньо-

внутрішніх, що сьогодні підтверджує врегульована на доктринальному та 

законодавчому рівні [21] можливість застосування ЗС України для локалізації 

та ліквідації внутрішніх загроз із застосування збройної сили [22]. 

На наш погляд, важливим і надскладним стратегічним завданням 

держави, сил оборони та її головної складової ЗС України, що має 

екзистенційне значення, є відновлення віроломно порушеного суверенітету й 

територіальної цілісності України, деокупація незаконно анексованої 
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Автономної Республіки Крим та окупованих російсько-терористичними 

військами окремих районів Донецької і Луганської областей. У вирішенні цього 

завдання ЗС України відіграють важливу роль як основна складова сил оборони 

та головний суб’єкт забезпечення оборони. Так, з початку російської збройної 

агресії, проведення АТО статус учасників бойових дій отримали понад 228 тис. 

військовослужбовців та працівників ЗС України, бойові втрати ЗС України 

становлять 10710 військовослужбовців, з них безповоротні – 2333, санітарні – 

8377 (поранені й травмовані внаслідок бойових дій) [23, 24].  

Виконання ЗС України завдання щодо відновлення суверенітету і 

територіальної цілісності України вимагає його невідкладного вирішення та 

закріплення, насамперед, на рівні відповідного закону держави, з огляду на 

надскладне поєднання в цьому завданні як можливості застосування військової, 

збройної сили держави, так і наявності деструктивних потенціалів для 

українського народу й держави, у зв’язку з веденням «гібридної війни», яка 

вимагає застосування невійськових заходів, що не зовсім притаманні ЗС. 

Ще на початку XX ст. А. Греков застерігав, що фактичне втручання армії 

в події внутрішнього життя держави повинно і може бути лише тимчасовим, 

епізодичним, крайньою мірою боротьби із самою крайньою небезпекою, із 

загрозою самому існуванню держави [5, c. 35]. 

Сьогодні потенційними загрозами національній безпеці та обороні, не 

тільки в Україні, а й у світі, є не лише суто військові загрози, які вимагають 

військових, збройних, силових засобів, а й невійськові (тероризм, сепаратизм, 

кібервійни, інформаційні війни, інформацій-психологічні та спеціальні 

операції). Для протистояння цим загрозам необхідна злагоджена робота всіх 

державних органів із забезпечення безпеки і оборони.  

Тому, як зазначають експерти, сектор безпеки і оборони повинен 

включати в себе всі державні установи та організації, які мають законні 

повноваження для застосування сили, управління силою чи погрози її 

застосування [25, c. 4].  
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О. І. Кузьмук зауважує, що як інструмент протидії всьому спектру 

внутрішніх і зовнішніх загроз сектор безпеки і оборони призначений, 

насамперед, для забезпечення воєнної безпеки (оборони) держави. При цьому 

сили оборони перетворюється на складову сектору безпеки і оборони, яка 

представлена ЗС та іншими військовими формуваннями [26, c. 21], що 

виконують завдання в інтересах оборони 

Учені та експерти у сфері національної безпеки і оборони 

(В. Ю. Богданович [27], О. С. Бодрук [28], В. П. Горбулін [29], А. І. Семенченко 

[30]) констатують відсутність в Україні належної системи оборони, що має 

забезпечити ефективне формування й розвиток усього сектору безпеки і 

оборони в комплексі взаємопов’язаних сучасних безпекових проблем та 

воєнних загроз.  

У СНБУ від 26 травня 2015 р. існуюча система забезпечення національної 

безпеки і оборони України загалом визнана неефективною, що підтверджується 

не сформованістю сектору безпеки і оборони як цілісного функціонального 

об’єднання, керованого з єдиного центру; інституційною слабкістю, 

непрофесійністю, структурною незбалансованістю його органів (п. 3.2) [21].  

         В той же час, провкденн експертне опитування фахівців у сфері оборони 

(додаток Б.1),  які проходять службу (працюють)  на  керівних посадах у 

Міністерстві оборони України та ЗС України (всього було опитано 237 

фахівців), показало, що більшість із них – 56,6% (задовільно – 54,1%, добре – 

2,5%),  позитивно оцінюють ефективність системи забезпечення оборони 

держави (додаток Б.2). 

 Також, дискусійними залишаються питання загальнотеоретичного, 

теоретико-правового обґрунтування понятійно-категоріального апарату сектору 

безпеки і оборони, визначення та законодавчого закріплення його головного 

призначення, складу, структури, функцій, повноважень, завдань, організації 

взаємодії [31, c. 20]. Це стосується і сил оборони, головною складовою яких є 

ЗС України. Воєнна доктрина 2015 р. визначає, що сили оборони – це ЗС 

України, ДССЗЗІ, ДССТ, інші військові формування, а також правоохоронні й 
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розвідувальні органи, у частині залучення їх до виконання завдань з оборони 

держави [22]. Цим фактично нівелюється поняття сил оборони держави як 

сукупності виключно військових формувань (військ, сил). Водночас в умовах 

«гібридної війни» ефективне забезпечення оборони держави можливо тільки за 

умови залучення всіх складових сектору безпеки і оборони при дотримання 

ними прийнятих у державах-членах ЄС і НАТО стандартів щодо діяльності й 

розподілу функцій та головних завдань [22]. 

Для системного аналізу адміністративно-правової природи відносин у 

сфері оборони держави необхідно подолати певну термінологічну 

багатозначність у використанні понять «функції», «завдання», розумінні їх 

співвідношення в межах об’єкта нашого дослідження.  

Філософське розуміння поняття «функція» (лат. functio – здійснення, 

виконання) виявляється в таких значеннях: 1) діяльність, роль об’єкта в межах 

певної системи, до якої він належить; 2) різновид зв’язків між об’єктами за 

умови, коли зміна одного з них призводить до зміни іншого, при цьому інший 

об’єкт також називається функцією першого [32, c. 173]. У соціології функція – 

роль, яку виконує певний соціальний інститут або процес стосовно до цілого 

(функція держави в суспільстві; функція ЗС у державі) [33, c. 1325]. 

Як зауважує В. Д. Кохно, для діяльності ЗС України фундаментальне 

значення має чітке визначення функцій і завдань ЗС України та їх структурних 

елементів. Стосовно ЗС України як спеціального суб’єкта забезпечення 

оборони держави, функція – це роль, діяльність, обов’язок у системі відносин з 

державою, суспільством, зовнішніми факторами воєнно-політичної обстановки. 

Для визначення функцій характерними є формулювання «здійснює 

управління», «бере участь», «організовує», «надає допомогу», «контролює». 

Завдання ЗС України – це те, що потрібно виконати, досягнути в межах 

встановлених законодавством функцій. Завдання є похідними від функцій і 

реалізуються в межах відповідних функцій. Відмітною ознакою завдання є 

очевидність критерію оцінки його виконання, яким є досягнення певної мети, 

забезпечення певних умов, виконання певного обсягу робіт. Для завдань 
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характерними є формулювання «дати відсіч збройній агресії», «забезпечити 

розгортання», «забезпечити функціонування». 

Недостатнє розуміння змістовної розбіжності між функціями та 

завданнями нерідко призводить до плутанини, коли функціями вважають 

завдання і навпаки. Але найгіршим випадком є повна підміна завдань 

функціями. Брак чітко визначених завдань створює умови для 

безвідповідальності, яка криється за формальним виконанням функцій.  

Повноваження характеризують розподіл функцій суб’єктів публічного 

управління у сфері оборони з правового погляду, тому їх можна ототожнювати 

з функціями, але не із завданнями. Проте підміна завдань повноваженнями 

досить поширене явище. Оскільки це лише смислова помилка, вона не впливає 

на ефективність військового управління [34, c. 19]. 

Поділяючи цю думку В. Д. Кохно, зауважимо, що критерій оцінки 

виконання, тобто «ефективність», є характерною ознакою не тільки завдань, а й 

функцій ЗС України. Поняття «функції» та «завдання» взаємопов’язані між 

собою, але не тотожні. До того ж функція – це процес реалізації завдання та 

засіб досягнення його мети.  

У цьому разі слушною є думка О. І. Кузьмука стосовно того, що для 

визначення структури ЗС України первинним є її функціональний аналіз на 

відповідність потребам сучасної збройної боротьби. Для виконання визначених 

функцій має бути створено певні елементи організаційно-штатної і 

функціональної структури ЗС України з відповідними завданнями. Водночас, 

зважаючи на швидкоплинність сучасних кризових ситуацій і воєнних 

конфліктів, усі функціональні компоненти ЗС України необхідно будувати як 

цілісні формування з власними органами управління [35, c. 47–63]. 

Сутність ЗС України як військової державної інституції, військового 

формування, яке виконує визначені законом завдання в системі забезпечення 

оборони держави, розкривається в їх специфічних функціях, похідних від 

функцій держави, які обумовлені зовнішніми та внутрішніми викликами, 
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публічними інтересами, цілями і завданнями, правами та свободами 

людини [9, c. 137–139].  

Функції ЗС України – це основні напрями (види) їх діяльності в межах 

законодавчо встановленої компетенції. Визначення функцій ЗС України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань щодо 

забезпечення оборони, згідно п. 22 ст. 85 Конституції України, належить до 

виключних повноважень Верховної Ради України [36] і передбачено 

спеціальним законом [15].  

Компетенція ЗС України як спеціальної військової інституції держави, 

спеціального суб’єкта забезпечення оборони держави є сукупністю їх прав і 

обов’язків (функцій, повноважень, завдань, відповідальності), спрямованих на 

досягнення мети і вирішення найважливіших оборонних завдань.  

Як зазначає П. П. Богуцький, окремі розбіжності в підходах до управління 

військами та дублювання Міністерством оборони і Генеральним штабом 

окремих функцій керівництва ЗС України є однією з проблем, вирішити які 

необхідно під час реформування ЗС України [37, c. 126].  

На нашу думку, публічне управління сферою оборони, цивільний 

контроль над силами оборони держави має бути здійснено шляхом 

розмежування функцій і повноважень політичного керівництва та професійного 

військового (оперативного) управління, за принципами верховенства права, 

законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності [38].  

Закон України «Про Збройні Сили України» [15] надає опосередковане 

розуміння сутності ЗС України саме через визначення завдань та функцій 

військового формування, на яке, відповідно до Конституції, покладено оборону 

України, захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, 

забезпечення стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону 

повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального 

моря України, а у випадках, визначених законом, участь у заходах, 

спрямованих на боротьбу з тероризмом. Водночас у другій частині ст. 1 

зазначеного Закону не виокремлено завдання та функції.  
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До того ж в законодавстві відсутнє найактуальніше сучасне завдання – 

забезпечення відновлення територіальної цілісності України. Крім того, ЗС 

України виконують специфічні завдання, передбачені в межах здійснення 

заходів з кібероборони [39], у забезпеченні територіальної оборони в особливий 

період (ст. 3, 18) [16]. 

ЗС України, відповідно до закону, можуть залучатися до здійснення 

заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану; організації та 

підтримання дій руху опору; проведення військових інформаційно-

психологічних операцій; боротьби з тероризмом і піратством; заходів щодо 

здійснення захисту життя, здоров’я громадян та об’єктів (майна) державної 

власності за межами України, забезпечення їх безпеки та евакуації 

(повернення); посилення охорони державного кордону; захисту суверенних 

прав України в її виключній (морській) економічній зоні та на 

континентальному шельфі та їх правового оформлення; забезпечення безпеки 

національного морського судноплавства України у відкритому морі чи в будь-

якому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави; заходів щодо 

запобігання розповсюдженню зброї масового ураження; протидії незаконним 

перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів у відкритому морі; ліквідації надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру; надання військової допомоги іншим 

державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві, 

міжнародних антитерористичних, антипіратських та інших міжнародних 

операціях з підтримання миру і безпеки) [16].  Крім того, з урахуванням 

міжнародного досвіду, на  ЗС України покладено організацію цивільно-

військового співробітництва в районах проведення ООС [40].  

       Аналіз військово-адміністративного законодавства України свідчить про 

суттєві прогалини, колізії, концептуальну невизначеність, дублювання завдань і 

функцій ЗС України. Потребують також подальшого законодавчого 

врегулювання визначені окремим законом, який також вимагає системного 

підзаконного механізму його реалізації, завдання Об’єднаних сил для 
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здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та 

стримування збройної російської агресії у Донецькій та Луганській 

областях [41], у яких з 30 квітня 2018 р. розпочалася ООС згідно з наказом 

Верховного Головнокомандувача ЗС України [42]. 

         Потребують законодавчого вирішення в процесі оборонної реформи 

функції і завдань ЗС України не пов’язані із виконанням завдань за їх прямим 

призначенням, а саме: забезпечення оборони шляхом ведення бойових дій.  

У 2014 р. після анексії Росією Автономної Республіки Крим, початку 

АТО на Сході України чітко виявилася дисфункція ЗС України як соціального 

інституту, спеціального військового формування, створеного для забезпечення 

оборони держави, які не змогли самостійно виконати завдання із захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України [14, c. 65]. Дисфункція ЗС 

України частково була заповнена патріотично налаштованими громадянами та 

громадянським суспільством, які стихійно самоорганізувалися в добровольчі 

батальйони для оборони держави, відбиття російської    збройної агресії. 

В. О. Целуйко за результатами аналізу тенденцій світових та національно-

історичних процесів дійшов висновку, що делегування державою своїх функцій 

у військовій сфері призводить до зменшення її домінування (як вияв слабкості 

державної влади). Вчений довів, що незаконні збройні формування можуть 

загрожувати існуванню держави, трансформуватися на контрольованій ними 

території в регулярні збройні формування квазі-держав. Він обґрунтовує 

необхідність структурної трансформації системи управління українською 

державою у зв’язку з характером загроз з боку незаконних збройних 

формувань, використання їх досвіду боротьби з більш потужними 

супротивниками, можливість використання потенційно проукраїнських 

незаконних збройних формувань у системі територіальної оборони нашої 

країни [43, c. 14–16].  

Тому потребують законодавчого врегулювання питання визначення 

функцій і завдань громадянського суспільства, у тому числі щодо взаємодії ЗС 
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України з добровольчими формуваннями в інтересах забезпечення оборони 

держави. 

Крім того, Г. П. Воробйова зауважує, що величезний обсяг завдань, які 

вирішують ЗС у сучасних операціях (бойових діях), потребує значного обсягу 

затрат «людської сили», тобто більшість завдань не може бути виконано лише 

безконтактним, дистанційним шляхом [44, c. 30]. На наш погляд, для реалізації 

функцій і завдань ЗС України щодо забезпечення оборони держави недостатньо 

тільки їх спроможностей та ресурсів, необхідне залучення всіх складових сил 

оборони з чітким визначенням завдань які виконуються в інтересах оборони 

держави. 

У цьому контексті ми поділяємо думку М. В. Бойка, що законодавство 

повинно диференціювати правовий статус, функції і завдання як окремих 

складових сил оборони, так і окремих структур ЗС, залежно від завдань, що 

вирішуються у процесі збройної боротьби. Правове становище бойових частин 

повинно відрізнятися від правового становища допоміжних та частин 

забезпечення [45]. Це також дасть змогу запровадити стандарти етики для 

військовослужбовців щодо цінності людського життя і здоров’я, насамперед 

особового складу бойових підрозділів [22]. 

Потребують уточнення та законодавчого визначення окремі функції ЗС 

України щодо захисту життя, здоров’я громадян та об’єктів (майна) державної 

власності за межами України, залучення ЗС України до міжнародних АТО, 

унормування їх правового статусу як суб’єкта боротьби з тероризмом [46].       

Необхідно законодавчо визначити такі поняття, як «рух опору» та 

«військові інформаційно-психологічні операції», адже «рух опору» (від фр. 

résistance) означає організовані зусилля частини цивільного населення країни, 

спрямовані як на опір легітимній чи окупаційній владі, так і на підрив 

громадського порядку та стабільності [47]. На законодавчому рівні слід 

визначити функції, завдання та особливості діяльності Сил спеціальних 

операцій ЗС України, які, у порушення конституційних вимог (п. 22 ст. 85), 

визначаються підзаконними актами  Президента України.  
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За результатами проведеного аналізу виділимо специфічні властивості ЗС 

України, які обумовлюються їх державно-правовою природою як спеціального 

військового органу (інституту) держави, що: 

створений державою як спеціальний силовий державний орган, 

спеціальне військове формування для реалізації функції оборони, захисту 

суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності держави із 

застосуванням збройної (військової) сили; 

є основним постійно діючим структурним елементом механізму держави, 

який 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, що перебуває в системно-ієрархічному підпорядкуванні органів 

державної влади та органів військового управління та під демократичним 

цивільним контролем держави й громадянського суспільства; 

діяльність ЗС України та виконання ними бойових завдань за 

призначенням суворо регламентується нормами військово-адміністративного 

законодавства; 

має особливу внутрішню військово-управлінську (єдиноначальність, 

централізація, субординація), військово-функціональну та структурну 

організацію для виконання функції оборони держави; 

має виключну бойову спроможність (готовність), сили і засоби для 

міжвидового стратегічного, оперативного й тактичного застосування в умовах 

мирного часу та особливого періоду з використанням відповідних видів 

військового озброєння, військової техніки, матеріальних і людських ресурсів; 

призначений та здатний реалізовувати покладені оборонні завдання і 

державно-захисні функції (зовнішні та внутрішні) збройними засобами шляхом 

ведення широкомасштабних воєнних операцій та безпосереднього ведення 

бойових дій; 

комплектується військовослужбовцями, які мають військові звання, 

спеціальну військову підготовку, виконують завдання виключно в інтересах 



368 
 

 

оборони держави і відповідно до норм міжнародного і національного права 

мають виключне право на застосування військової зброї для оборони держави; 

потребує динамічного визначення місця дислокації військових частин, 

розподілу відповідальності та повноважень органів військового управління ЗС 

України у сфері оборони на суші, у повітрі та морі в системі військово-

адміністративного поділу держави; 

представляють патріотичну, національно свідому соціальну групу, яка 

формується через систему військової освіти та підготовки, основу якої 

становить професійний офіцерський склад.  

Аналіз наукових праць, законодавчих джерел, а також сучасна практика 

застосування військ в АТО та ООС показують, що покладені законодавством на 

ЗС України функції і завдання не зовсім оптимальні та посильні. Вважається, 

що за цих та інших об’єктивних обставин саме на сили оборони законом варто 

покласти оборону держави, захист її національних інтересів від загроз воєнного 

характеру, відбиття збройної агресії проти України. 

Як  зауважує О. І. Кузьмук, під час визначення вимог до ЗС України існує 

прагнення до надмірного розширення спектра їх завдань з охопленням усіх 

можливих ситуацій. Такий підхід призводить не тільки до надмірного 

зростання потреби в бюджетних асигнуваннях на оборону [48, c. 20], а й до 

неможливості виконання надмірних завдань. 

У цьому аспекті доцільно згадати зауваження генерала Д. Л. Кларка, що, 

приймаючи рішення про застосування ЗС, влада повинна розуміти, що існують 

такі завдання, до виконання яких військові не готові або їх участь у цьому 

недоцільна. Політики повинні памятати, що застосовувати ЗС необхідно лише 

тоді, коли всі інші організації не впоралися із завданням, а можливості, які є у 

їх розпорядженні – специфічні [49].  Також, слід наголосити, що застосування 

ЗС України можливо тільки відповідно до Конституції та законів України в 

порядку, визначеному військово-адміністративним законодавством. 

Проведений аналіз функцій і завдань ЗС України, з огляду на їх 

багаточисельність, різновекторність, безсистемність зумовлює необхідність їх 
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дослідження і тлумачення, перегляду й систематизації, більш чіткого 

визначення на законодавчому рівні. На наш погляд, це стосується передусім 

функцій ЗС України, не пов’язаних із виконанням завдань за їх прямим 

призначенням, потребують уточнення безпеково-правоохоронні функції на 

фоні обмеженої функціональної спроможності ЗС України виконувати бойові 

завдання за призначенням [50]. 

Перспективна система забезпечення оборони держави, створення якої 

передбачено у процесі оборонної реформи і започатковано прийняттям Закону 

України «Про національну безпеку України» [38], має ґрунтуватися на новому 

розподілі  функцій, завдань і відповідальності ЗС України та інших складових 

сил оборони, забезпечувати їх провідну роль у структурі сил оборони, 

відповідно до принципів і стандартів, прийнятих у державах-членах НАТО.  

 

4.2 Адміністративно-правове забезпечення діяльності Збройних Сил 

України 

 

 Керівництво та управління ЗС України нерозривно пов’язане з 

адміністративно-правовим забезпеченням їх діяльності в мирний час та в 

особливий період. Адміністративно-правове забезпечення – це регламентована 

адміністративно-правовими нормами системна діяльність суб’єктів 

забезпечення оборони, спрямована на створення необхідних умов для оборони 

держави в разі збройної агресії. Воно пов’язане з діяльністю суб’єктів 

публічного управління у сфері оборони щодо адміністративно-правового 

регулювання, реалізації, охорони та захисту суспільних відносин у сфері 

оборони [51, c. 26], у тому числі діяльності ЗС України.  

Ще у XVI ст. про органічний зв’язок між законом (правом) і військом 

зазначав М. Макіавеллі, який пов’язував непорушність законів саме із 

забезпеченням суспільної безпеки, стверджуючи, що в усіх державах основою 

влади «…слугують добрі закони і добре військо. Але добрих законів не буває 

там, де немає доброго війська, і навпаки, де є добре військо, там добрі і 
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закони» [52, c. 211]. На його думку право і закон – це зброя влади, 

відображення її сили та сили її війська [53, c. 79]. 

Тривалий час у конституціях та законах про визначення функцій і завдань 

ЗС практично нічого або майже нічого не зазначалося. Можна згадати період 

Радянського Союзу, де майже єдиним офіційним законодавчим актом, яким 

регулювалися суспільні відносини у сфері оборони та діяльності ЗС, був закон, 

що визначав порядок виконання загального військового обов’язку [54].  

З часом, вважає Б. О. Страшун, чітко виявляється тенденція до 

визначення в законодавчих актах і в сучасних конституціях завдань ЗС та 

встановлення принципів їх організації [55], тобто регулювання нормами права 

сфери військової діяльності.  

В. М. Корякін зауважує, що створення і розвиток особливого державного 

інституту – війська, завжди супроводжувалися виданням державою спеціальних 

правових норм, що регулювали його діяльність [56, c. 16].  

Ми поділяємо думку В. В. Шульгіна, що сама діяльність військ (сил) 

повинна здійснюватися на підставі законів, інших підзаконних нормативно-

правових актів військової сфери суспільних відносин (військово-

адміністративних актів) та відповідно до їх вимог [57, c. 6]. ЗС України тільки в 

межах забезпечення законності та правопорядку зможуть виконувати покладені 

на них функції [58, c. 76]. 

Дійсно, уся діяльність ЗС України (повсякденна і бойова), усі види 

забезпечення (бойове, морально-психологічне, матеріально-технічне, медичне) 

військ (сил) [59] потребують постійного організаційного та нормативно-

правового удосконалення, дотримання режиму законності, правопорядку, 

внутрішнього статутного порядку, міцної військової дисципліни на основі 

законодавчих норм. 

 На наше переконання, адміністративно-правове забезпечення  діяльності 

ЗС України є ключовим, системним, правоутворюючим та праворегулюючим 

для діяльності військ, інших видів забезпечення військ (сил), а також видом 

забезпечення, що одночасно їх обслуговує, без якого неможливо уявити 
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правомірність діяльності та застосування військ (сил) як у мирний, так і у 

воєнний час. Адміністративно-правове забезпечення діяльності ЗС України  має 

комплексний характер та стосується всіх сфер їх життя і діяльності.  

На думку Ю. О. Тихомирова, комплексний характер правового 

(адміністративно-правового) забезпечення органів державної влади, зокрема 

органів публічного управління у сфері оборони, включає такі його елементи: 

1) видання правових актів з урахуванням суспільних відносин; 2) вивчення 

правових актів при вступі на посаду та в процесі діяльності; 3) правове 

виховання та правова пропаганда як засоби підвищення правової культури та 

професійної кваліфікації; 4) правильне застосування юридичних норм для 

оптимального вирішення завдань управління; 5) аналіз практики застосування 

законодавства, правових актів; 6) контроль за застосуванням законності, 

запобігання та усунення її порушень, застосування заохочувальних або 

каральних заходів впливу на посадових осіб; 7) удосконалення законодавчих та 

каральних заходів впливу до посадових осіб [60, c. 8]. 

П. П. Богуцький зауважує, що захист державного суверенітету може бути 

забезпечений через застосування державних владних повноважень – наказу, 

примусу. Необхідно розуміти, що коли йдеться про відносини у військовій 

сфері, то маються на правові відносини, оскільки не врегульованих та не 

передбачених нормами права відносин у військовій сфері (сфері оборони) не 

існує [37, c. 55, 57; 51, c. 26]. 

Зважаючи на результати проведеного нами аналізу сутності та структури 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави [51], (підрозділ 2.2), 

при визначенні сутності адміністративно-правового забезпечення ЗС України 

можна застосувати метод екстраполяції (поширити висновки щодо системи на 

частину цієї системи). Адже взаємодія висхідних компонентів цілого завжди 

призводить до виникнення нової якості. Як компоненти частини цілого 

необхідно розглядати ті структурні одиниці, взаємодія яких і породжує властиві 

цілому якісні особливості [61, c. 76]. 
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Адміністративно-правове забезпечення діяльності ЗС України як основної 

складової  сил оборони в системі забезпечення оборони держави слід 

розглядати як детально регламентовану комплексом військово-

адміністративних правових норм діяльність суб’єктів публічного управління 

(державно-владних та військово-управлінських повноважень), що спрямована 

на створення за допомогою правових засобів, способів, форм та методів 

необхідних сприятливих правових умов для їх надійного функціонування та 

виконання завдань за призначенням з метою гарантованої реалізації оборонної 

функції держави в різних правових режимах (мирного часу, особливого 

періоду, воєнного часу) [62], з урахуванням організаційно-правових 

особливостей взаємодії ЗС України з органами влади, іншими військовими 

формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, у контексті 

реалізації оборонних спроможностей останніх у частині залучення їх до 

виконання завдань з оборони держави. 

Пріоритетами адміністративно-правового забезпечення ЗС України слід 

вважати  діяльності суб’єктів публічного управління у сфері оборони щодо 

правового регулювання військово-адміністративних відносин, зокрема у 

формах позитивної нормотворчості, правореалізації (правозастосування), 

правової охорони та захисту прав і законних інтересів усіх учасників цих 

правовідносин, спрямованих на підтримання бойової готовності ЗС України до 

забезпечення оборони держави шляхом застосування збройної сили, веденням 

бойових дій. 

До складових елементів структури адміністративно-правового 

забезпечення діяльності ЗС України слід включити: 1) об’єкт – суспільні 

відносини у сфері діяльності органів військового управління, організаційних та 

функціональних структур, військ (сил) ЗС України; 2) суб’єкти – органи, 

посадові, службові особи органів військового управління та військового 

командування, командири (начальники), які наділені відповідними 

повноваженнями; 3) норми права (військово-адміністративного права, у тому 

числі актів органів військового управління), що регламентують діяльність ЗС 
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України в системі сил оборони; 4) юридичні факти; 5) військово-

адміністративні правові відносини в процесі реалізації військово-управлінських 

повноважень; 6) гарантії – умови, засоби, способи, форми та методи, за 

допомогою яких здійснюється діяльність ЗС України та їх складових, реалізація 

військово-адміністративних відносин у сфері оборони держави [62]. 

Зосередимо увагу на вузькому підході, щоб мати можливість більш 

детально охарактеризувати основні елементи структури адміністративно-

правового забезпечення ЗС України, без яких узагалі неможливо уявити його 

організаційно-правовий механізм – суб’єкти (органи військового управління); 

нормативні та правозастосовні (індивідуально-правові) приписи 

адміністративно-правових актів військового управління. 

Розуміння сутності механізму адміністративно-правового забезпечення 

ЗС України через функціонально-діяльністний підхід асоціюється із завданням 

процесу правореалізації – ефективно, без відхилень від режиму законності 

переводити чинні приписи правових норм у правомірну поведінку, 

максимально повно реалізувати можливості права і вичерпно виконувати його 

вимоги [63, c. 136]. 

Як наголошує В. К. Колпаков, адміністративно-правові норми виконують 

свої функції регулювання суспільних відносин тільки в разі, якщо реалізуються. 

Реалізація норм – це практичне використання правил поведінки, що містяться в 

них, з метою регулювання управлінських відносин, тобто втілення в життя 

волевиявлення, що вони містять [64, c. 60]. Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності ЗС України спрямовано на створення правових умов 

для реалізації адміністративно-правових норм у діяльності ЗС України з метою 

регулювання військово-адміністративних управлінських відносин. 

На нашу думку, правильною є позиція В. В. Шульгіна стосовно 

функціонування в загальному механізмі реалізації військово-адміністративного 

(військового) законодавства як у системі, здатній до самоорганізації, двох видів 

юридичних механізмів – ординарного механізму безпосередньої свідомо-

вольової нормативної самореалізації та механізму опосередкованої владно-
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організаційної піднормативної реалізації, спрямованих на втілення абстрактної 

нормативно-поведінкової моделі суб’єктів - учасників військово-правових 

відносин у їх правомірну поведінку [65, c. 73]. 

Правореалізація військово-адміністративного законодавства як складова 

адміністративно-правового забезпечення ЗС України має гарантувати 

ефективне керівництво та управління ЗС України, яке здійснюють суб’єкти 

військового управління (органи військового управління та військового 

командування, посадові, службові особи, командири (начальники ), наділені 

відповідними повноваженнями. Незважаючи на досить широке вживання 

понять «органи військового управління», «органи військового командування», 

«військове керівництво», «військове управління» тощо, на рівні актів 

військово-адміністративного законодавства відсутнє єдине розуміння суб’єктів 

військового управління, розуміння сутності та особливостей поняття 

військового управління. 

О. В. Кривенко зауважує, що військове управління – це державна 

виконавчо-розпорядча діяльність, яка здійснюється відповідно до чинного 

законодавства військовими органами для практичного виконання завдань ЗС 

України та іншими військовими формуваннями, організації їх повсякденної 

життєдіяльності та побуту [66, c. 34].  

Водночас С. Ю. Поляков констатує, що військове управління – це 

складова частина у сфері державного управління, під якою розуміється 

діяльність органів військового управління різних рівнів щодо стратегічного 

керівництва ЗС України та іншими військовими формуваннями, підготовки їх 

до застосування за призначенням, керівництва ними при виконанні поставлених 

завдань та організації їх повсякденної діяльності [67, c. 270]. 

Вказана дефініція вченого характеризується невизначеністю конкретних 

складових системи військово-управлінської структури – рівнів органів 

управління та їх об’єктів – ЗС України та іншими військовими формуваннями 

(крім стратегічного), що вважається звуженням суттєвих ознак комплексного 

поняття військового управління на різних рівнях ( стратегічному, 
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оперативному, тактичному),  за якими створюються органи військового 

управління та здійснюється  підготовка фахівців у сфері військового управління 

(офіцерських кадрів) [68]. Це поширена практика більшості країн світу щодо 

підготовки військових фахівців. 

Ю. С. Поляков виокремлює особливості управління ЗС України: 

двохрівневість відносно самостійної, взаємопов’язаної, але не ідентичної 

управлінської вертикалі – органів військового управління та органів 

військового командування (по суті, перші є органами виконавчої влади, а другі 

– одноособовими командирами); їх кризова зорієнтованість (за умов 

надзвичайного стану охоплює коло об’єктів, що не є складовими ЗС); високий 

рівень реалізації одноособового управління; організаційна єдність; високий 

рівень процесуалізації військових управлінських відносин забезпечує військова 

дисципліна, хоча більшість процесуальних норм є ізольованими та не 

складаються в повноцінні процесуальні провадження [69, c. 188]. 

Ми поділяємо думку науковця, що військове командування є 

єдиноначальним, а не одноособовим органом військового управління, що є 

вирішальним під час безпосереднього управління військами. Навіть під час 

прийняття рішення на ведення бойових дій наявне колегіальне обговорення й 

усебічна оцінка обстановки. І тільки остаточне рішення (наказ) на ведення 

бойових дій (операцій) приймає одноосібно відповідний командир із 

персональною відповідальністю за прийняте рішення відповідно до закону та 

бойових статутів. 

Закон України «Про оборону України» визначає, що до військового 

командування належать: Генеральний штаб ЗС України, Об’єднаний 

оперативний штаб ЗС України, командування видів ЗС України, командування 

Сил спеціальних операцій ЗС України, командування Десантно-штурмових 

військ ЗС України, управління оперативних командувань, командування 

з’єднань, військових частин ЗС України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань.  
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До органів військового управління належать: Міністерство оборони 

України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво 

військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, 

Генеральний штаб ЗС України, інші штаби, командування, управління, постійні 

чи тимчасово утворені органи у ЗС України та інших військових формуваннях, 

призначені для виконання функцій з управління, у межах їх компетенції, 

військами (силами), з’єднаннями, військовими частинами, військовими 

навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери 

управління центральних органів виконавчої влади, а також військові 

комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань військового 

обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації [16]. 

 При здійснені військового управління командири і начальники є 

військовими посадовими особами, оскільки володіють організаційно-

розпорядчими повноваженнями щодо підлеглих по службі; мають право 

видавати акти військового управління, що визначають їх поведінку, або акти 

розпорядження матеріальними і грошовими коштами; наділені функціями 

контролю [70, c. 203]. 

Таким чином, військове управління – це цілеспрямована діяльність 

командира (начальника), штабу, інших органів військового управління щодо 

організації ефективної діяльності підпорядкованих підрозділів, військ (сил) за 

призначенням в умовах повсякденної діяльності та в ході бойових дій. Це 

єдиноначальна, але колективно-взаємодіюча функція, що здійснюється в межах 

повноважень, визначених законом, яка не сумісна із свавіллям. При здійсненні 

військового управління військова посадова особа, військовий фахівець будь-

якого рівня перестає бути простим виконавцем наказів, навченим до виконання 

дій за наперед визначеними методиками, настановами, статутами, алгоритмами. 

Він має бути компетентним за сферою своєї військової спеціальності щодо 

управління бойовими діями, бути готовим самостійно приймати рішення і діяти 

в нестандартних умовах [71, c. 6], але відповідно до вимог військово-

адміністративного законодавства. 
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Головне, що за своєю сутністю та цілеспрямованістю військове 

управління має правовий характер, більш точно адміністративно-правовий 

характер – це організуюча, регулююча, забезпечувальна, виконавчо-розпорядча 

діяльність, що спрямована на реалізацію функції оборони держави та діяльності 

ЗС України як головного суб’єкта її забезпечення. Вона покладається на органи 

військового управління, військового командування, військових посадових осіб, 

які наділені необхідними державно-владними повноваженнями у сфері оборони 

держави, що окреслені межами реалізації закону на підставі Конституції 

України. 

Функції органу військового управління як державного органу публічного 

управління зумовлюють його компетенцію та виявляються саме через 

сукупність усіх елементів компетенції. При цьому функції оборони держави 

розподіляються між усіма суб’єктами забезпечення (органами державної влади 

та органами військового управління) залежно від місця кожного з них у системі 

забезпечення оборони держави. Компетенція виражає функції в повноваженнях 

органу – його правах та обов’язках, тобто є правовим вираженням їх обсягу та 

меж [72, c. 6]. 

Повноваження органів військового управління та їх    посадових осіб  

визначаються військово-адміністративним  законодавством [73]. Але на 

законодавчому рівні не має чіткого визначення і розмежування понять 

військово-політичного, адміністративного та безпосереднього військового 

(оперативного) управління ЗС України. Ця проблема залишається однією з 

головних у процесі оборонної реформи, яка передбачає, зокрема, чітке 

законодавче визначення та розмежування повноважень суб’єктів на всіх рівнях 

публічного військового управління та визначення нової структури військового 

управління силами оборони. 

 Структура військового управління  змінюється в залежності від загроз та 

завдань які стоять перед ЗС України.  До початку активних бойових дій станом 

на 1 березня 2014 р. загальна чисельність ЗС України становила 165,5 тис. осіб, 

у тому числі – 120,9 тис. військовослужбовців [74, c. 15–17]. У зв’язку з 
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російською збройною агресією, на кінець 2014 р. загальну чисельність ЗС 

України було доведено до 250 тис. осіб [75, c. 21]. У процесі проведення 

оборонної реформи (до кінця 2020 р.) буде створена нова перспективна 

(функціональна) структура органів військового управління, яка відповідає 

стандартам НАТО [76]. 

На основі положень СОБ передбачено зміну системи військового 

управління – системи оборонного планування та системи управління ресурсами 

на основі спроможностей. Чітке розмежування повноважень та завдань між 

органами військового управління з урахуванням прийнятого у ЗС держав-

членів НАТО принципу відокремлення функцій щодо формування, підготовки 

та розвитку військ (сил) від функцій управління їх застосуванням.  

Для розмежування повноважень та завдань між органами військового 

управління відповідно до стандартів ЗС держав-членів НАТО в процесі 

оборонної реформи принципове значення має визначення їх повноважень у 

нормах військово-адміністративного законодавства як на рівні відповідних 

законів, так і на рівні підзаконних нормативно-правових актів. 

Таким чином, система органів військового управління ЗС України має 

специфічну організаційну та функціональну структуру, яка визначається 

функціями і завданнями цих органів військового управління в системі 

управління ЗС України та силами оборони. 

Правову основу діяльності сил оборони, здійснення військового 

управління ЗС України становить система ієрархічно та горизонтально 

структурованих актів військово-адміністративного законодавства, що включає 

законодавчі, підзаконні нормативно-правові та адміністративні правозастосовчі 

акти у сфері оборони держави, які ґрунтуються на положеннях Конституції 

України.  

Крім законодавчих актів, для адміністративно-правового забезпечення  

діяльності ЗС України важливе значення мають стратегічні, концептуальні 

нормативно-правові акти, які визначають основні напрями державної політики 

у сфері національної безпеки і оборони. Із прийняттям СНБУ та Воєнної 
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доктрини України у 2016 р. створено нові концептуальні засади діяльності 

сектору безпеки і оброни України. На основі цих стратегічних політико-

правових актів розроблено та затверджено Концепцію розвитку сектору 

безпеки і оборони України [77], СОБ України [78], Державну програму 

розвитку ЗС України на період до 2020 року [79], Положення про Ставку 

Верховного Головнокомандувача [80], Концепцію забезпечення 

контррозвідувального режиму в Україні [81], Положення про Сили спеціальних 

операцій ЗС України [82]. Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію 

Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу України на період до 2020 року [83], Державну 

цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період 

до 2020 року [84].  

Для забезпечення ефективного військового управління з метою 

досягнення готовності ЗС України до виконання завдань за призначенням як у 

мирний час, так і в особливий період розроблено нові відомчі підзаконні 

нормативно-правові акти з питань підготовки та застосування ЗС України: 

Концепцію підготовки ЗС України [85], Основи підготовки і ведення операцій 

військ (сил); Настанова з оперативної підготовки у ЗС України; Настанову з 

оперативної роботи органів військового управління та штабів ЗС України; 

Настанову з бойової підготовки у ЗС України та стандарти підготовки; Бойові 

статути механізованих і танкових військ, військ протиповітряної оборони, 

авіації, радіотехнічних та зенітно-ракетних військ [86], Інструкцію про порядок 

виконання норм міжнародного гуманітарного права у ЗС України [10]. 

Закони як нормативно-правові акти вищої юридичної сили у сфері 

оборони є правовою основою для прийняття підзаконних, у тому числі 

відомчих нормативно-правових актів військово-адміністративного 

законодавства, які більш детально регулюють суспільні відносини у сфері 

оборони держави.  

Відомчі нормативно-правові акти видають органи військового управління 

з метою як регулювання суспільних відносин у сфері оборони держави, так і 
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для забезпечення правозастосування, правореалізації норм військово-

адміністративного законодавства в процесі здійснення військового управління.  

Саме тому, органи військового управління є суб’єктами адміністративно-

правового забезпечення оборони, діяльності ЗС України, які в процесі 

військового управління за допомогою підзаконних адміністративно-правових 

актів реалізують, насамперед, складову адміністративно-правового 

забезпечення  діяльності ЗС України, що визначаємо як реалізацію військово-

адміністративних норм (правозастосовну діяльність) [87, c. 59]. 

На думку Л. Б. Зуєва, правозастосування включає в себе: владну 

діяльність компетентних органів й осіб (органів військового управління, 

військових посадових осіб) щодо здійснення своїх повноважень; діяльність, 

спрямовану до сфери суспільних відносин інших суб’єктів права; надання їм 

допомоги і створення умов для нормального використання прав, виконання 

обов’язків, дотримання основних вимог; здійснення примусу до суб’єктів права 

з метою підпорядкування їх поведінки вимогам закону [88].  

Правозастосовний механізм створюють державні органи (органи 

публічного управління), що становлять єдину систему, яка управляється 

адміністративною владою. Її можливо розглядати в юридичному відношенні як 

право і здатність суб’єктів військового управління управляти кимось, 

підпорядковуючи своїй волі інших, видавати нормативні акти, обов’язкові для 

всіх, здійснювати організаційну роботу [89]. 

Саме суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони, органи 

військового управління забезпечують неухильне додержання вимог Конституції 

та законів України в діяльності ЗС України, при виконанні ними завдань за 

призначенням щодо оборони держави, а також стосовно того, що ЗС України не 

можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою 

повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи 

перешкоджання їх діяльності. Жодні надзвичайні обставини, накази чи 

розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-
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яких незаконних дій стосовно до цивільного населення, його майна та 

навколишнього середовища [73]. 

Головними завданнями діяльності ЗС України визначено підготовку до 

виконання покладених на них Конституцією України завдань щодо оборони 

держави, організацію та забезпечення їх виконання, підтримання на належному 

рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, виховну роботу, 

збереження життя і здоров’я особового складу, забезпечення законності та 

військової дисципліни у ЗС України, які здійснюються органами військового 

управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог 

Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у сфері оборони [73]. 

Усе це вимагає вжиття заходів адміністративно-правового забезпечення 

ЗС України та загалом оборонної реформи на різних рівня, на законодавчому та 

на рівні підзаконних адміністративних нормативно-правових актів, які 

визначатимуть процедури здійснення різних видів забезпечення бойових дій за 

процедурами НАТО. Це також має важливе значення для досягнення 

взаємосумісності із ЗС країн-членів НАТО та для перспективи членства в 

НАТО. 

У діяльності суб’єктів публічного управління у сфері оборони, якими є 

органи військового управління особливе місце посідають адміністративні 

нормативні акти. Нормативний акт – це насамперед, акт суб’єктів публічної 

управління або такого суб’єкта, який виконує функції публічної адміністрації в 

межах спеціально делегованих повноважень [90, c. 381]. Нормативні акти 

вирізняються тим, що встановлюють, змінюють чи скасовують норми права – 

загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлюються й охороняються 

державою.  

На думку вітчизняних учених-адміністративістів, більш термінологічно 

вдалим і точним з правового погляду та закріплення в нормах Конституції і 

законів України є визначення таких актів нормативно-правовими [90, c. 380]. 

Нормативно-правовий акт суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 
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оборони, органів військового управління можна визначити як підзаконне, 

владне, обов’язкове, одностороннє, офіційне, забезпечене силою публічного 

примусу рішення спеціально уповноваженого суб’єкта публічної адміністрації 

(органу військового управління), спрямоване на встановлення, зміну або 

скасування правової норми [90, c. 384]. 

У цьому аспекті зауважимо, що військове управління нерозривно 

пов’язане і здійснюється за допомогою адміністративних нормативно-правових 

актів, які, відповідно до норм закону, приймають уповноважені органи 

військового управління для реалізації своїх функцій і завдань у сфері оборони. 

Як зазначає О. І. Ющик, за будь-яким актом законодавства (незалежно від 

форми такого акта – «джерела права») стоїть державне управлінське рішення, в 

якому формулюються певні нормативні положення, утворюючи у взаємозв’язку 

з іншими положеннями даного акта й інших джерел права відповідну юридичну 

норму. Лише як складова юридичної норми зазначені положення стають 

необхідними, а не випадковими управлінськими рішеннями, 

підпорядковуючись у своїй дії процесу необхідності, реалізуючись як гіпотези, 

диспозиції або санкції норми [91]. Це повною мірою стосується 

адміністративно-правового забезпечення ЗС України, яке ми розглядаємо як 

постійну, систематичну діяльність суб’єктів забезпечення оборони держави, що 

здійснюють публічне управління у сфері оборони шляхом видання відповідних 

адміністративних нормативно-правових актів військового управління. 

Роль і значення адміністративних нормативно-правових актів у системі 

адміністративно-правового забезпечення ЗС України важко переоцінити – вони 

є одним із важливих інструментів діяльності суб’єктів публічного управління у 

сфері оборони та здійснюють безпосередній вплив на абсолютно різні за суттю 

правовідносини у сфері оборони держави.  

На наш погляд, ефективність адміністративно-правового забезпечення 

діяльності ЗС України полягає саме в системності прийняття та реалізації 

адміністративних нормативно-правових актів військового управління під час 

здійснення регулятивної, організаційної, оперативно-виконавчої, оперативно-
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бойової та юрисдикційної діяльності органів військового управління, від 

стратегічного до тактичного рівня, як у мирний час, так і в особливий період. 

Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони видають 

адміністративно-правові акти у сфері оборони в межах повноважень, 

визначених законом. У юридичній літературі за суб’єктами видання 

розрізняють адміністративні нормативно-правові акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших 

центральних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів делегованих повноважень [90, c. 386]. У Міністерстві оборони та ЗС 

України основні адміністративно-правові акти (правила, порядок, інструкція, 

регламент, статут, положення затверджуються наказами відповідних посадових 

осіб органів військового управління. 

Так, Президент України як глава держави щодо діяльності ЗС України 

видає укази й розпорядження, а як Верховний Головнокомандувач ЗС України, 

повноваження якого визначаються законами, – накази і директиви з питань 

оборони [16].  

Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади та 

орган військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають ЗС 

України, видає накази і директиви. Функції та завдання Міністерства оборони 

України на сьогодні врегульовані на рівні закону та відповідним Положенням 

про Міністерство оборони України як центрального органу влади, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України [92]. 

На думку вітчизняних фахівців, існує низка нечітко визначених у 

нормативно-правових актах спільних повноважень Міністерства оборони 

України та Генерального штабу ЗС України (стратегічне планування; 

мобілізаційні заходи та підготовка військового резерву; розроблення нових 

видів озброєнь і військової техніки; усебічне забезпечення ЗС; розвиток 

військової освіти та науки; міжнародне співробітництво та миротворча 
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діяльність; вирішення питань гуманітарної політики та соціального захисту; 

управління військовим майном тощо) [93, c. 253].  

Про проблему визначення функцій і завдань органів військового 

управління свідчить той факт, що до Положення про Міністерство оборони 

України (станом на 28 жовтня 2016 р.) внесено 79 змістовних змін до функцій 

(із загальної їх кількості – 118) [94], які повинні сприяти підвищенню 

ефективності військово-політичного, адміністративного та військового 

керівництва ЗС України в мирний час та в особливий період. 

Крім того, Міністерство оборони України узагальнює практику 

застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, 

розробляє пропозиції стосовно його вдосконалення, забезпечує їх виконання у 

ЗС [92]. Таким чином, Міністерство оборони України як суб’єкт 

адміністративно-правового забезпечення оборони може здійснювати не тільки 

процес правореалізації, а й ініціювати внесення змін до військово-

адміністративного законодавства на рівні відповідних законів, тобто виступати 

із законодавчими ініціативами. 

Видання адміністративно-правових актів органів військового управління 

у сфері оборони пов’язане із загальною проблемою відсутності в Україні 

єдиного спеціального закону, присвяченого нормативно-правовим актам 

публічної адміністрації, який має визначати систему нормативно-правових 

актів, зокрема їх види, вимоги до них, правила їх видання тощо. Незважаючи на 

спроби щодо врегулювання цих питань, розроблення законопроектів про 

нормативно-правові акти [95], нині відсутній спеціальний закон, присвячений 

нормативно-правовим актам публічної адміністрації, що не сприяє  

затвердженню верховенства права та законності в Україні, у тому числі у сфері 

публічного управління обороною. 

Стосовно цього питання ми поділяємо думку Т. Коломоєць щодо 

необхідності завершення процесу підготовки та обговорення проекту 

спеціального законодавчого акта з питань адміністративних процедур, в якому 

необхідно, зокрема, нормативно закріпити основні принципи процедури 
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прийняття адміністративних актів [96, c. 60].  

У зв’язку з відсутністю єдиного спеціального закону про нормативно-

правових актів, склалася практика, коли окремі положення щодо нормативно-

правових актів публічної адміністрації містяться в установчих актах, які 

визначають правові засади створення та функціонування окремих суб’єктів 

публічної влади. В інших випадках органи публічного управління (органи 

військового управління) самостійно встановлюють внутрішні, процедурні 

норми стосовно видання адміністративних нормативно-правових актів. У 

Міністерстві оборони та ЗС України склалася практика, коли зазначені суб’єкти 

публічного управління у сфері оборони видають адміністративні нормативно-

правові акти військового управління в порядку, визначеному внутрішніми 

нормативно-правовими актами [97; 98].  

Тільки за період з 1 листопада 1991 р. по 31 грудня 1999 р. видано не 

менш як 3000 наказів та 320 директив Міністра оборони України, з  2000 по 

2006 р. – не менш як 3959 наказів та 223 директиви [100], з 2012 по 2017 р. – не 

менш як 4728 наказів Міністерства оборони України [101]. За період з 24 

серпня 1991 р. по 1 липня 2018 р. лише щодо діяльності Міністерства оборони 

та ЗС України видано 1543 акти Міністерства оборони України, з яких 1329 

адміністративних нормативно-правових відомчих і міжвідомчих наказів 

Міністерства оборони України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції 

України [102]. 

Крім того, з метою забезпечення відповідності сучасним завданням військ 

(сил), усунення застарілих правових колізій та прогалин, що гальмують 

оборонну реформу й дублюють функції органів військового управління, а 

також створення відомчої нормативної бази за новими принципами, наказами 

Міністерства оборони України у 2016 р. визнано такими, що втратили чинність, 

1609 наказів Міністра оборони України, видані в попередні роки: 138 та 446 

наказів за 2010–2014 рр.; 630 наказів за 1992–1999 рр.; 395 наказів за 

2000–2009 рр. [103; 104;105]. 

У  2018 р. прийнято 40 актів, розробником яких є Міністерство оборони 
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України: на рівні законів України – 3; указів Президента України – 12; постанов 

та розпоряджень Кабінету Міністрів України – 13 та 12 відповідно. Видано 286 

наказів Міністерства оборони України [106; 107; 108].  

 Слід зазначити, що переважна більшість опитаних фахівців – 68,9%,   

вважає  задовільною  діяльність Міністерство оборони України щодо розробки 

та прийняття нормативно-правових актів у сфері оборони (додаток Б.2). 

За порядком прийняття адміністративних нормативно-правових актів 

військового управління розрізняють акти, які приймаються: єдиноначально, 

колегіально, спільно двома або більше суб’єктами. В залежності від адресатів 

виділяють адміністративні нормативно-правові акти військового управління: 

адресовані безпосередньо чи прямо підлеглим суб’єктам; адресовані суб’єктам 

у сфері їх функціонального впливу; акти з невизначеним колом адресатів; акти 

з індивідуально визначеними (персоніфікованими) адресатами [90, c. 386]. 

В Інструкції з підготовки наказів Міністерства оборони України наведено 

такі визначення основних адміністративно-правових актів центрального органу 

військового управління: 

наказ – це акт організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-

правового змісту, що видається Міністерством оборони у процесі здійснення 

ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього 

завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції з основної 

діяльності, адміністративно-господарських або кадрових питань; 

директива – це акт, який визначає зміст та порядок забезпечення 

організаційних заходів в апараті Міністерства оборони України, реформування 

та розвитку ЗС України, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та 

бойової підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування [97].  

Міністерство оборони України для реалізації своїх повноважень у сфері 

оборони, забезпечення управління ЗС України видає накази і директиви з таких 

питань: 

накази – з питань затвердження положень, інструкцій, порядків, правил, 

що передбачені законодавством; організаційно-розпорядчого характеру чи 
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нормативно-правового змісту для виконання покладених на Міністерство 

оборони завдань та здійснення функцій; реалізації рішень колегії Міністерства 

оборони; 

накази і директиви Міністра оборони України – з питань реформування та 

розвитку ЗС України, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та 

бойової підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування спільно 

з начальником Генерального штабу-Головнокомандувачем ЗС України; 

директиви Міністра оборони України – з питань забезпечення 

організаційних заходів в апараті Міністерства оборони; 

 накази міжвідомчого характеру спільно з іншими центральними 

органами виконавчої влади та правоохоронними органами; 

накази організаційно-розпорядчого характеру держсекретаря 

Міністерства оборони – для забезпечення діяльності Міністерства оборони 

України, організації поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень 

Міністерства оборони України. 

У структурі ЗС України для здійснення військового управління 

видаються такі види адміністративно-правових актів (актів органів військового 

управління): наказ, директива, розпорядження, бойовий наказ, бойове 

розпорядження, доручення, рішення, положення, постанова, інструкція, 

формуляр, доповідь, правила, план, звіт, доповідь, донесення, методичні 

рекомендації, доповідна та пояснювальна записки й інші, розроблені в 

установленому порядку [98]. 

Враховуючи особливості публічного управління у сфері оборони 

держави, Інструкція з діловодства у ЗС України визначає види та підкреслює 

специфіку адміністративно-правових актів військового управління. Так, вони 

можуть видавати  акти військового управління для організації і ведення 

бойових дій: директива – це вид розпорядчого документа, який видає орган 

військового управління з метою забезпечення виконання прийнятого його 

керівником рішення щодо підготовки та ведення бойових дій, питань бойової і 

мобілізаційної готовності, усебічного забезпечення військ (сил), організації 
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бойової, оперативної, мобільної підготовки, навчання, виховання, штатної 

організації та інших питань життєдіяльності ЗС України; бойовий наказ – акт 

військового управління за встановленою формою, яким, відповідно до плану 

операції (бойових дій), доводяться бойові завдання підпорядкованим військам 

(силам). Як правило, використовується для постановки бойових завдань в 

оперативно-тактичній і тактичній ланці; бойове розпорядження – розпорядчий 

документ, яким доводяться бойові завдання підпорядкованим військовим 

частинам (установам) і підрозділам. Бойове розпорядження доводиться після 

вироблення замислу (плану) та визначення завдань військовим частинам і 

підрозділам. Використовується в усіх ланках управління під час підготовки та 

ведення операції (бойових дій) [98]. 

Під час підготовки і ведення бойових дій  нормативні акти бойового 

управління тактичного рівня, можна систематизувати на ті, якими ставляться 

бойові завдання підрозділам перед боєм (бойовий наказ, попереднє бойове 

розпорядження, бойова команда), у ході бою (бойове розпорядження, бойова 

команда). Бойові накази поділяються на усні та письмові. Бойові 

розпорядження – на попередні бойові та бойові. 

Таким чином, військове управління нерозривно пов’язане і здійснюється 

за допомогою адміністративних нормативно-правових актів, які відповідно до 

норм закону приймають уповноважені органи військового управління для 

реалізації своїх функцій і завдань у сфері оборони. 

 

4.3  Функції та завдання інших складових сил оборони 

 

Для ефективної реалізації функції оборони держави важливе значення має 

розподіл повноважень та завдань між спеціальними суб’єктами забезпечення 

оборони, на яких безпосередньо покладається оборона держави, і які належать 

до сил оборони [22]. 

Конституцією України закладено розподіл повноважень між органами 

державної влади в забезпеченні цілей та завдань національної безпеки та 



389 
 

 

оборони держави. Стаття 17 Конституції України відповідним чином 

виокремлює завдання забезпечення оборони між різними суб’єктами: ЗС 

України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до 

законів України та правоохоронними органами. Якщо ч. 2 ст. 17 встановлює, 

що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності покладаються на ЗС України, то ч. 3 цієї ж статті визначає, що 

забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України 

покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи 

держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом [36].  

Як зазначає П. П. Богуцький, військова сфера (сфера оборони) не 

обмежується діяльністю виключно ЗС та інших військових формувань у 

виконанні визначених Конституцією України та законами функцій. Весь 

складний комплекс державних інститутів, об’єднаних у єдину систему та 

задіяних у вирішенні питань оборони, воєнної безпеки, та діяльність громадян, 

спрямовано на захист держави, органічно включається у військову сферу 

суспільства [37, c. 56–58]. 

Закон України «Про оборону України» визначає узагальнені завдання 

інших військових формувань та правоохоронних органів у системі забезпечення 

оборони. Вони беруть участь в обороні держави разом із ЗС України в межах 

своїх повноважень (ст. 12) [16], а саме: 

узгоджують з Генеральним штабом ЗС України їх програми розвитку в 

частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки їх органів 

управління, з’єднань і частин, призначених для підпорядкування органам 

військового управління в особливий період та виконання завдань 

територіальної оборони; 

здійснюють під керівництвом Генерального штабу ЗС України 

планування застосування органів управління, з’єднань і частин, призначених 

для підпорядкування органам військового управління ЗС України в особливий 

період та виконання завдань територіальної оборони, надають Генеральному 

штабу ЗС України необхідну для цієї роботи інформацію; 
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здійснюють разом із ЗС України підготовку та забезпечують готовність 

до спільних дій з метою оборони, беруть участь у створенні єдиної системи 

управління та всебічного забезпечення на особливий період; 

узгоджують з Генеральним штабом ЗС України оперативно-стратегічні 

вимоги до озброєння та військової техніки, військово-технічного майна, його 

якісні та кількісні показники, спільно з Міністерством оборони України 

розробляють державну програму розвитку озброєння і військової техніки та 

формують державне оборонне замовлення; 

забезпечують здійснення відповідних заходів щодо підготовки території 

України до оборони;  

беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, сприяють 

забезпеченню правового режиму воєнного стану; 

сприяють ЗС України у виконанні ними завдань, здійснюють їх 

пріоритетне забезпечення та інші повноваження у сфері оборони України згідно 

із законодавством. 

В особливий період органам військового управління ЗС України 

підпорядковуються визначені в установленому порядку Генеральним штабом 

ЗС України органи управління, з’єднання, частини та установи інших 

військових формувань [16]. 

У процесі реформування сектору безпеки і оборони, проведення 

оборонної реформи розпочався процес законодавчого визначення структури, 

функцій і завдань складових сектору безпеки і оборони, сил оборони.       

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» 

сили оборони – ЗС України, а також інші утворені відповідно до законів 

України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією 

та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави [38]. 

Таким чином, до складу сил оборони входять не тільки ЗС України та 

інші військові формування (ДССЗЗІ, НГУ, ДССТ), а також правоохоронні й 

розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними 
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функціями (хоча останні не передбачені Конституцією України), на які 

Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони 

держави. Сьогодні ці суб’єкти забезпечення національної безпеки і оборони 

повною мірою універсальні, з огляду на реалізацію ними функцій із 

забезпечення національної безпеки України та функції із забезпечення оборони 

держави. Вони присутні у складі сил безпеки, сил оборони та загалом у складі 

сектору безпеки і оборони. 

Аналіз змісту ч. 1 ст. 12 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 

Закону України «Про національну безпеку України» свідчить про їх колізію 

стосовно складу суб’єктів забезпечення оборони, які належать до сил оборони. 

Закон України «Про оборону України» (ст. 12) не включає до суб’єктів 

забезпечення оборони держави разом із ЗС України розвідувальні органи (який 

також містить пункт 4 Воєнної доктрини України) [22], органи спеціального 

призначення з правоохоронними функціями.  

Водночас сучасні загрози у сфері оборони держави, ведення «гібридної 

війни» вимагають посилення спроможностей сил оборони за рахунок 

розвідувальних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними 

функціями, а отже, їх адміністративно-правового узгодження шляхом внесення 

відповідних законодавчих змін. 

На наш погляд, структура, функції і завдання всіх суб’єктів реформованої 

системи забезпечення національної безпеки і оборони, усіх складових сил 

оборони, визначених рамковим Законом України «Про національну безпеку 

України», мають бути удосконалені, чітко визначені та закріплені в новому 

Законі України «Про національну оборону України» (додаток В). 

З метою визначення та вирішення проблемних питань щодо діяльності 

складових сил оборони проаналізуємо їх завдання, функції і повноваження, 

визначені законом. 

До спеціальних суб’єктів, на які покладено функції із забезпечення 

оборони держави, належить ДССТ [111], що утворена 2003 року на базі 

залізничних військ ЗС України відповідно до Указу Президента України [112].  
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На думку народних депутатів, які оскаржили цей Указ [113], яку ми 

поділяємо, це було здійснено всупереч ч. 6 ст. 17 Конституції України з 

перевищенням владних повноважень Президентом України. Легітимізація 

ДССТ відбулася відповідно до Закону України «Про Державну спеціальну 

службу транспорту» [111] шляхом включення її до складу Міністерства 

транспорту та зв’язку України. 

Як зазначає О. П. Баранов, досліджуючи питання управління ДССТ, 

перелік нормативно-правових актів щодо функціонування служби свідчить про 

унормування завдань, покладених на неї, але порівняльний об’єктивний аналіз 

функцій та завдань, що виконує служба, має низку неузгоджень щодо 

виконання нею завдань як суб’єкта сектору безпеки і оборони та його взаємодії 

з іншими суб’єктами системи забезпечення національної безпеки [114, c. 22]. 

Відповідно до Закону України «Про Державну спеціальну службу 

транспорту», ДССТ є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до 

системи Міністерства оборони України, призначеним для забезпечення 

стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період [115].  

У підпорядкування Міністерства оборони України ДССТ передано у 

грудні 2017 р. у зв’язку з російською збройною агресією та необхідністю 

єдиного централізованого управління цим спеціалізованим військовим 

формуванням в інтересах забезпечення оборони держави. Міністерство оборони 

України, координуючи діяльність ДССТ, забезпечує організацію її 

функціонування, розвиток і постійну готовність до виконання поставлених 

завдань як у мирний час, так і в особливий період. Безпосереднє керівництво 

ДССТ у мирний час та в особливий період здійснює орган управління ДССТ у 

системі Міністерства оборони України. З введенням воєнного стану ДССТ 

приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії 

правового режиму воєнного стану і підпорядковуєтьсяГенеральному штабу ЗС 

України. 

Головними завданнями ДССТ (у контексті оборонних завдань) є: 
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технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об’єктах 

національної транспортної системи України (НТСУ) з метою забезпечення 

діяльності ЗС Українита інших військових формувань; будівництво та ремонт у 

мирний час і в умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації 

і пропускної спроможності діючих об’єктів НТСУ; відбудова транспортних 

комунікацій, порушених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, аварій і катастроф; охорона об’єктів НТСУ в мирний час 

і в особливий період; виконання інших завдань, пов’язаних з участю в обороні 

держави та забезпеченням ефективного функціонування НТСУ. 

В особливий період ДССТ здійснює:  забезпечення постійної готовності 

підрозділів ДССТ до виконання покладених на них завдань; технічне 

прикриття, відновлення та встановлення загороджень на найважливіших 

об’єктах НТСУ; розмінування вибухонебезпечних предметів на об’єктах НТСУ 

із залученням за необхідності підрозділів ЗС України та забезпечення 

експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків; 

наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних 

залізничних мостів та естакад; підвищення пропускної спроможності діючих та 

будівництво нових доріг, залізничних колій, обходів, вузлів, тунелів та мостів; 

виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на 

додержання правового режиму воєнного та надзвичайного стану. 

З 2018 р. загальну структуру ДССТ як військового формування 

становлять: орган управління ДССТ у системі Міністерства оборони України; 

бригади, полки, окремі батальйони; підрозділи охорони; органи забезпечення; 

навчальний центр; заклади, підприємства та установи. У структурних 

підрозділах ДССТ можуть утворюватися воєнізована охорона та сторожова 

охорона.  

До особового складу ДССТ входять військовослужбовці, державні 

службовці та працівники. Їх загальна чисельність становить 5000 осіб, у тому 

числі 4600 військовослужбовці [111]. Чисельність може бути збільшена 

відповідним законом. В особливий період вона збільшується на кількість 
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призваних на військову службу, на виконання указів Президента України про 

мобілізацію. Мобілізаційне розгортання і приведення у готовність ДССТ для 

функціонування в особливий період здійснюються в порядку, передбаченому 

планами, що розробляються ДССТ, погоджуються з Генеральним штабом ЗС 

України та затверджуються Міністром оборони України. На 

військовослужбовців ДССТ поширюється дія статутів ЗС України. 

Таким чином, ДССТ у своїй ґенезі пройшла процес трансформації від 

статусу залізничних військ ЗС України до спеціалізованого державного органу 

транспорту у складі центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту 

(15 лютого 2003 р. – 10 вересня 2014 р. [116]), структурного підрозділу 

Державної служби України з безпеки на транспорті (10 вересня 2014 р. – 13 

січня 2018 р.), спеціалізованого військового формування в системі Міністерства 

оборони України  (з 14 січня 2018 р.), але фактично без змін своїх військових, 

оборонних завдань та функцій.  

Перманентна невизначеність правового статусу ДССТ і довготривале 

підпорядкування «цивільному» міністерству фактично військового формування 

не відповідала сучасним завданням та повноваженням ДССТ у системі 

забезпечення оборони держави. На сьогодні має йтися, насамперед, про реальну 

трансформацію ДССТ з урахуванням російської збройної агресії, сучасних 

пріоритетів розвитку системи забезпечення оборони держави, перспективної 

структуризації сил оборони, засобів, ресурсів та механізмів їх реалізації, 

зокрема щодо забезпечення надійного функціонування транспортної 

інфраструктури в інтересах забезпечення оборони держави. 

Незважаючи на підпорядкування та отримання статусу спеціалізованого 

військового формування в системі Міністерства оборони України, у діяльності 

ДССТ як суб’єкта забезпечення оборони існують суттєві недоліки, адже ДССТ: 

безпосередньо не інтегрована до структури ЗС України, що характеризує 

її відокремлене функціонування у сфері управління Міністерства оборони; 

зберігає застарілі завдання та функції, які по суті реалізуються через 

похідні від Міністерства інфраструктури України повноваження, до того ж, 
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усупереч Конституції України (п. 22 ст. 85), визначаються Положенням, яке 

затверджує Президент України (ч. 3 ст. 3); 

у структурних підрозділах, крім підрозділів охорони у своїй загальній 

структурі (ч. 1 ст. 4), може утворювати воєнізовану охорону та сторожову 

охорону (ч. 2 ст. 4) без розмежування їх поняття, сутності, мети та призначення, 

а також із сумнівною доцільністю поширення дії військових статутів і Закону 

України «Про Збройні Сили України» на працівників воєнізованої охорони; 

не містить законодавчо конкретизованої системи завдань щодо взаємодії 

із центральними органами виконавчої влади у сфері оборони (ст. 9-1).  

На нашу думку, під час проведення оборонної реформи доцільно 

повернути ДССТ до складу ЗС України як окремого роду військ та на 

законодавчому рівні визначити її функції і завдання як суб’єкта забезпечення 

оборони в мирний час та на особливий період. 

Наступною складовою сектору безпеки і оборони, яка також виконує 

завдання в інтересах оборони, є ДССЗЗІ України як державний орган, що 

призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи 

урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування 

та реалізації державної політики у сферах криптографічного й технічного 

захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом 

України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового 

фельд’єгерського зв’язку, інших завдань відповідно до закону. ДССЗЗІ 

спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України від 

зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і оборони 

України [117]. 

На підставі аналізу визначених законом повноважень ДССЗЗІ (усього 84 

підпункти) ми виокремили такі обов’язкові функції у сфері оборони: 

забезпечення в межах повноважень виконання завдань із мобілізаційної 

підготовки й мобілізаційної готовності держави; 

функціонування державної системи урядового зв’язку, її готовності до 

роботи в особливий період і в разі виникнення надзвичайної ситуації; 
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забезпечення урядовим зв’язком вищих та інших посадових осіб держави, 

органів військового управління у мирний час, в умовах надзвичайного стану і в 

особливий період; 

забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком вищих та інших 

посадових осіб держави, органів військового управління; 

методичне керівництво та координація діяльності державних органів, 

військових формувань у сферах криптографічного й технічного захисту 

інформації, протидії технічним розвідкам, а також з питань, пов’язаних із 

запобіганням вчиненню порушень безпеки інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах; 

розроблення і супроводження моделей технічних розвідок, розроблення 

тактики та методів їх застосування, а також перспектив розвитку; 

надання рекомендацій військовим формуванням щодо забезпечення 

протидії технічним розвідкам, здійснення оцінки загроз і вжиття відповідних 

заходів для захисту інформації; 

встановлення та здійснення державного контролю за: а) станом 

криптографічного й технічного захисту інформації в державних органах, 

військових формуваннях, у тому числі в закордонних дипломатичних 

установах, національних контингентах за кордоном; 

станом протидії технічним розвідкам у державних органах, військових 

формуваннях, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні 

зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об’єкти оборонно-

промислового комплексу, військові об’єкти та інші об’єкти, призначені для 

застосування в інтересах оборони і безпеки держави; 

встановлення порядку надання висновків і погоджень, надання висновків 

і погоджень міжнародних передач криптосистем, засобів криптографічного та 

технічного захисту інформації, що є складовими частинами озброєння, 

військової та спеціальної техніки; 
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участь у виконанні завдань із територіальної оборони, а також у заходах, 

спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного 

стану; 

участь у межах повноважень у стратегічному плануванні застосування ЗС 

України, інших військових формувань, правоохоронних органів для оборони 

держави та визначення власних потреб у військовому майні на особливий 

період [117]. 

Також на ДССЗЗІ покладено організацію та забезпечення стійкого 

функціонування урядового зв’язку Президента України як Верховного 

Головнокомандувача ЗС України з посадовими особами ЗС України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення під 

час їх перебування на захищених і польових пунктах управління у мирний час, 

в умовах надзвичайного стану та в особливий період. 

Крім того, як зауважує М. С. Туркот, на військовослужбовців Служби 

покладено виконання обов’язків, пов’язаних із реалізацією 

контррозвідувальних та правоохоронних функцій. Ці напрями діяльності 

зазначеного військового формування полягають у протидії розвідувальним 

органам іноземних держав [18, c. 59–60]. 

Мобілізаційне розгортання і приведення у готовність територіальних 

підрозділів ДССЗЗІ для функціонування в особливий період здійснюються 

відповідно до планів, які розробляються центральним органом виконавчої 

влади у сфері спецзв’язку, погоджуються з Генеральним штабом ЗС України та 

затверджуються Головою ДССЗЗІ. 

Водночас навіть після прийняття оновленої редакції Закону від 9 квітня 

2014 р. існують суттєві недоліки в організації та діяльності ДССЗЗІ, які 

необхідно вирішити в процесі оборонної реформи, а саме: 

не визначено чітко правовий статус ДССЗЗІ як державного органу, на 

який одночасно поширюється законодавство, що регламентує діяльність як 

правоохоронних органів, так і військових формувань, що призводить до 

дублювання і конкуренції правових норм (ст. 2); 
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завдання ДССЗЗІ (ст. 2) ототожнюються із завданнями центрального 

органу виконавчої влади із потрійним спеціальним статусом, який є керівним 

органом ДССЗЗІ (ст. 7); 

комплектування військовослужбовцями керівного органу ДССЗЗІ як 

центрального органу виконавчої влади не узгоджується із Законом України 

«Про центральні органи виконавчої влади»; 

підпорядкування ДССЗЗІ одночасно Кабінету Міністрів України та 

Президентові України не узгоджується з принципом єдиноначальності ( ст. 4); 

не проведено чіткого розмежування підпорядкованості керівництва 

ДССЗЗІ в умовах надзвичайного стану та в особливий період (ст. 6); 

на військовослужбовців ДССЗЗІ поширюється не тільки дія статутів ЗС 

України, військове законодавство (ч. 6 ст. 11), а й соціально-правовий захист 

співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців, пенсійне 

забезпечення військовослужбовців (ст. 18); 

не є прийнятним унормування права військовослужбовців ДССЗЗІ 

зберігати,використовувати та застосовувати зброю одночасно і Законом 

України «Про Національну поліцію» і статутами ЗС України (ст. 17) [117]; 

відсутні завдання з кібероборони [39], кіберзахисту об’єктів критичної 

інфраструктури як в основного суб’єкта національної системи кібербезпеки, що 

здійснює державний контроль у цій сфері. 

Усі зазначенні проблемні питання щодо виконання ДССЗЗІ завдань у 

сфері оборони необхідно визначити на законодавчому рівні під час 

реформування сектору безпеки і оборони. 

Особливе місце серед спеціальних суб’єктів забезпечення оборони, 

складових сил оборони посідає Національна гвардія України (далі – НГУ). 

Створена у 2014 р. в умовах російської збройної агресії, на базі внутрішніх 

військ, НГУ є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що 

входить до системи МВС України і призначене для виконання завдань із 

захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, 

суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань; охорони 
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громадського порядку та забезпечення громадської безпеки; забезпечення 

державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної 

діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), 

терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.  

НГУ – це військове формування, яке відповідно до закону, у взаємодії зі 

ЗС України бере участь у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації 

збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у 

виконанні завдань територіальної оборони  [118].  

З початку російської збройної агресії НГУ бере активну участь у 

збройному захисті держави. Станом на  березень 2018 р. при відбитті російської 

військової агресії загинуло 244 нацгвардійця (у тому числі два генерали), 

поранено 794 військовослужбовців [119]. Протягом 2014–2015 рр. 911 

військовослужбовців НГУ удостоєно державних нагород, з яких 161 – 

посмертно [120, c. 109]. Присвоєно звання Героя України – трьом 

нацгвардійцям. Станом на 31 липня 2018 р. статус учасників бойових дій 

отримали 33 097 нацгвардійців [121; 122]. 

Відповідно до  Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, 

НГУ бере безпосередню участь у таких кризових ситуаціях, як: 1) воєнний 

конфлікт (локальна, регіональна війна); 2) збройний конфлікт на державному 

кордоні міжнародного характеру; 3) збройні та інші провокації на державному 

кордоні; 4) загострення обстановки на державному кордоні тощо.  

У випадку збройного конфлікту всередині держави НГУ несе головну 

відповідальність за забезпечення державної та громадської безпеки, у тому 

числі боротьби з тероризмом. Водночас НГУ виконує допоміжну роль та сприяє 

у вирішенні завдань щодо забезпечення міжнародної стабільності й безпеки та 

кібербезпеки й захисту інформації тощо [123]. 

Для виконання завдань територіальної оборони НГУ застосовує 

озброєння та бойову техніку, яка перебуває на її озброєнні. З метою реалізації 

функцій та завдань НГУ має загальну організаційну структуру: головний орган 

військового управління НГУ; оперативно-територіальні об’єднання НГУ; 
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з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, навчальні 

військові частини (центри), бази, заклади охорони здоров’я та установи, що не 

входять до складу оперативно-територіальних об’єднань. Загальна чисельність 

НГУ не перевищує 60 тис. осіб та може бути збільшена законом [118]. 

Військово-політичне та адміністративне керівництво НГУ здійснює 

Міністр внутрішніх справ України. Безпосереднє військове керівництво – 

Командувач НГУ, який є начальником головного органу військового 

управління НГУ, призначається Президентом України за поданням Міністра 

внутрішніх справ України та звільняється з посади Президентом України. 

У мирний час НГУ входить до складу сил безпеки і виконує 

правоохоронні функції, а також розвиває спроможності, необхідні для 

виконання завдань у складі сил оборони.  

Із введенням воєнного стану НГУ приводиться в готовність до виконання 

завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану, 

входить до складу сил оборони та підпорядковується Головнокомандувачу ЗС 

України, про що зазначається в указі Президента України про введення 

воєнного стану [38]. 

Під час дії воєнного стану НГУ для виконання завдань з оборони держави 

підпорядковується Міністерству оборони України, яке: 1) організовує 

підготовку та здійснює керівництво НГУ з виконання заходів правового 

режиму воєнного стану та завдань територіальної оборони; 2) узгоджує 

програми розвитку НГУ в частині, що стосується оборони держави, а також 

плани підготовки її органів військового управління, з’єднань і військових 

частин, призначених для підпорядкування органам військового управління ЗС 

України в особливий період та виконання завдань територіальної оборони; 3) 

визначає порядок застосування нацстандартів та кодексів усталеної практики 

для забезпечення потреб НГУ під час її підготовки та залучення до виконання 

завдань з оборони; 4) затверджує єдині вимоги щодо якісних характеристик 

військового озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних 

видів номенклатури військового озброєння і військової техніки, необхідних для 
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оснащення ЗС України та НГУ, згідно з визначеними потребами та 

пріоритетами; 5) розробляє єдині для ЗС України та НГУ технічні регламенти у 

сфері військового озброєння і військової техніки; 6) забезпечує в межах 

компетенції комплектування НГУ військовослужбовцями, які проходять 

строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, 

на особливий період, військову службу за призовом офіцерського складу; 

7) бере участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в НГУ; 8) погоджує 

тактико-технічні завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт з 

розроблення нових зразків військового озброєння, військової техніки та 

військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначених зразків 

для потреб НГУ; 9) здійснює методологічне, методичне та наукове 

забезпечення мобілізаційної підготовки НГУ; 10) реалізує інші повноваження у 

сфері оборони держави, передбачені законом [124]. 

Щодо діяльності НГУ як суб’єкта забезпечення національної безпеки і 

оборони, то слід зауважити, що на сьогодні не існує єдиного наукового підходу 

до визначення функціонального змісту та адміністративно-правового статусу 

НГУ (орган охорони правопорядку, військове формування). Спостерігається 

надмірна деталізація функцій та повноважень НГУ залежно від зовнішніх 

факторів, відповідних спеціальних режимів, наявності надзвичайного стану або 

воєнного часу, що ускладнює та навіть унеможливлює реалізацію покладених 

завдань. 

Як вважає О. В. Кривенко, функції НГУ обумовлюють її особливе 

становище в секторі безпеки і оборони України та визначають належність її як 

до сил безпеки, так і до сил оборони, що вимагає створення організаційної 

структури, здатної виконати специфічні, вузько спрямовані функції та 

забезпечити посилення під час виконання бойових завдань при зростанні загроз 

воєнного характеру [125, c. 148–149]. 

На думку О. М. Шмакова та Ю. П. Бабакова, НГУ виконує або суто 

правоохоронні функції, або суто військові, або правоохоронні функції із 

застосуванням військових методів і засобів, що практично призводить до зміни 
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її адміністративно-правового статусу залежно від адміністративно-правового 

режиму (від поглядів на неї як формування сил охорони правопорядку за 

звичайних обставин мирного часу до військового формування з 

правоохоронними функціями за надзвичайних ситуацій і надзвичайного стану, 

згодом – до додаткової воєнної сили (суто військового формування у воєнний 

час) [126, c. 461–463].  

На думку вчених, необхідне законодавче закріплення відповідності 

функцій та повноважень НГУ певним адміністративним режимам 

(повноваження НГУ під час припинення масових безпорядків; військового 

командування, комендантів територій при правовому режимі надзвичайного 

стану); пріоритетності залучення НГУ за рішенням Ради національної безпеки і 

оборони України або Ставки Верховного головнокомандувача [126, c. 463].  

На наш погляд, слід зважати на те, що НГУ входить до підсистеми 

забезпечення публічної (громадської) безпеки і єдиної державної системи 

цивільного захисту [127]. Це спричиняє певні додаткові юридичні та 

міжнародно-правові проблеми щодо залучення НГУ до складу сил оборони. 

Концепція розвитку Національної гвардії України на період до 2020 р. 

констатує, що в умовах реальних та потенційних загроз НГУ має обмежену 

спроможність до виконання визначених завдань з підтримання операцій ЗС у 

кризових ситуаціях, що загрожують національній безпеці в особливий період. 

Серед низки причин – недосконалість організації взаємодії під час реалізації 

визначених законом функцій з іншими складовими сектору безпеки і оборони, у 

тому числі з урахуванням нових викликів. 

До того ж Концепція розвитку Національної гвардії України визначає 

напрями вдосконалення її діяльності, серед яких також передбачено завдання 

адміністративно-правового забезпечення: 1) прийняття нормативно-правових 

актів з питань виконання НГУ функцій, визначених законом; 2) забезпечення 

функціонування органів військового управління, а також взаємодії НГУ з 

іншими складовими сектору безпеки і оборони; 3) удосконалення правових 

засад функціонування НГУ; 4) оснащення військових частин та підрозділів 
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НГУ новітнім і модернізованим озброєнням, військовою, спеціальною 

технікою, спеціальними засобами та обладнанням з урахуванням їх потреб; 5) 

удосконалення системи управління НГУ; 6) інтеграція системи бойової та 

спеціальної підготовки НГУ до єдиної системи підготовки сектору безпеки і 

оборони [128]. Забезпечення розвитку НГУ як суб’єкта забезпечення 

національної безпеки і оборони, у частині підвищення ефективності виконання 

покладених завдань, визначено пріоритетним напрямом її подальшого 

реформування і розвитку в єдиній системі сектору безпеки і оборони [129]. 

Це передбачає уточнення функцій і завдань НГУ в різних правових 

режимах. Як зауважує О. В. Агапова, якщо роль і функціональне призначення 

діяльності Національної гвардії України під час запровадження правового 

режиму надзвичайного стану в Україні є зрозумілою, то з’являються проблемні 

питання у випадку визначення дій та функцій НГУ під час виникнення 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України [130, c. 62]. 

На думку вченої, залишається відкритим питання щодо нормативно-правового 

закріплення форм взаємодії та координації спільних дій  Генеральним штабом 

ЗС України, Головним управлінням НГУ та МВС України під час 

запровадження надзвичайного або воєнного стану. Такий механізм, на її думку, 

повинен передбачати існування спільних наказів, інструкцій тощо. 

У практичній діяльності така взаємодія існує, але на законодавчому рівні не 

врегульована [130, c. 113]. 

Щодо організації взаємодії та сумісності з органами військового 

управління, то на думу О. В. Кривенка, подальший розвиток й удосконалення 

структури та складу НГУ, головного органу військового управління НГУ має 

бути здійснено в напрямі наближення його організаційно-штатної структури до 

найбільш оптимального стану сумісності з органами військового управління 

інших складових сектору безпеки і оборони та аналогічними органами 

військового управління відповідних військових формувань держав-членів 

НАТО та ЄС [125, c. 150]. 
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Таким чином, НГУ як військове формування з правоохоронними 

функціями виступає одним із спеціальних суб’єктів забезпечення оборони 

держави, який у взаємодії зі ЗС України бере участь у відсічі збройній агресії 

проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних 

(бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони. 

Незважаючи на те, що Закон України «Про Національну гвардію 

України» був прийнятий 2014 року, після початку російської військової агресії, 

як показує проведений аналіз та досвід виконання НГУ завдань у сфері 

оборони, потребують подальшого законодавчого врегулювання питання щодо: 

уточнення завдань та функцій НГУ в умовах особливого періоду та воєнного 

стану; удосконалення системи управління НГУ та приведення структури 

органів військового управління до стандартів ЗС держав-членів НАТО; 

нормативно-правового закріплення взаємодії та координації спільних дій з 

іншими складовими сил оборони; інтеграції системи бойової та спеціальної 

підготовки НГУ до єдиної системи підготовки сил оборони та ін. 

Участь у забезпеченні оборони України бере й такий спеціальний суб’єкт, 

як Державна прикордонна служба України (далі – ДПСУ). Закон України «Про 

Державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 р. покладає на 

ДПСУ, що є правоохоронним органом спеціального призначення, такі завдання: 

1) забезпечення недоторканності державного кордону; 2) охорона суверенних 

прав України в її виключній (морській) економічній зоні [131]. 

Для виконання зазначених  завдань, які є оперативно-службовою 

діяльністю, ДПСУ має таку структуру: центральні органи виконавчої влади у 

сфері охорони державного кордону; територіальні органи; Морська охорона 

(загони морської охорони); органи охорони державного кордону – прикордонні 

загони, окремі контрольно-пропускні пункти, авіаційні частини; 

розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади; навчальні 

заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спецпризначення, органи 

забезпечення. Загальна чисельність ДПСУ – 53 000 осіб, у тому числі 45 000 

військовослужбовців [131]. За період АТО 665 військовослужбовців ДПСУ 
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удостоєно державних нагород, 200 – заохочено відзнаками Кабінету Міністрів і 

Верховної Ради України, майже 3 тис. – отримали відомчі нагороди [132, c. 

106]. Станом на 20 серпня 2018 р.  під час відсічі російської збройної агресії 

загинуло 69 прикордонників, статус учасника бойових дій отримали 19 377 

прикордонників [133; 134]. 

На ДПСУ, відповідно до визначених законом завдань (у контексті 

забезпечення оборони держави), покладено  такі функції: 

участь у взаємодії зі ЗС України та іншими військовими формуваннями у 

відбитті вторгнення або нападу на територію України ЗС іншої держави або 

групи держав; 

участь у виконанні заходів територіальної оборони, заходів, спрямованих 

на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану; 

здійснення розвідувальної, інформаційно-аналітичної, оперативно-

розшукової діяльності, контррозвідувальних заходів в інтересах забезпечення 

захисту державного кордону України; 

дотриманням невійськовими суднами та військовими кораблями 

встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та 

внутрішніх водах України; 

участь у взаємодії з органами СБУ та Національної поліції, а також 

іншими правоохоронними органами в боротьбі з тероризмом і виконанні 

покладених на них завдань. 

Як показав досвід, реформування Прикордонних військ України як 

військового формування у правоохоронний орган спеціального призначення – 

ДПСУ, відповідно до європейських стандартів, не враховувало потенційні 

загрози суверенітету й територіальній цілісності України. У результаті виникла 

ситуація, коли кордони України охороняє державна структура, яка де-юре є 

правоохоронним органом спеціального призначення, а де-факто – військовим 

формуванням і наявними силами та засобами самостійно не в змозі виконувати 

завдання щодо охорони державного кордону.  
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На нашу думку, у процесі реформування сектору безпеки і оборони, 

проведення оборонної реформи необхідно уточнити завдання щодо участі 

ДПСУ в обороні державного кордону та держави, особливо на початковій стадії 

збройного конфлікту, військової агресії. Необхідно також вирішити питання 

організації взаємодії та військового управління в умовах особливого періоду та 

воєнного стану, посилити прикордонні загони силами і засобами для ведення 

бойових дій у випадку збройного порушення державного кордону. 

В інтересах оборони держави певні завдання виконує СБУ. Законом 

України «Про Службу безпеки України» встановлено правовий статус цього 

органу – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який 

забезпечує державну безпеку України  [135]. 

На СБУ покладено такі завдання: 1) захист державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-

технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та 

прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 

служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб; 2) забезпечення 

охорони державної таємниці; 3) попередження, виявлення, припинення та 

розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки та інших 

протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим 

інтересам України  [135]. 

Систему органів СБУ становлять: Центральне управління СБУ, 

регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а 

також навчальні, науково-дослідні та інші заклади. Органи військової 

контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення ЗС 

України, ДПСУ, інших військових формувань. 

 Для організації і проведення АТО та координації діяльності суб’єктів, які 

ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до АТО, при СБУ функціонує 

Антитерористичний центр (далі - АТЦ). В Україні у період з 2014 по 2018 р. 

склалася парадоксальна ситуація, коли АТЦ СБУ юридично був визначений і 
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намагався фактично здійснювати керівництво проведенням АТО на сході 

України [136]. В той же час у АТЦ СБУ не було необхідних засобів, органів 

військового управління та підготовлених фахівців для керівництва фактично 

військовою операцією, а основу сил АТО становили підрозділи ЗС України. 

СБУ відповідно до своїх основних завдань (в інтересах забезпечення 

оборони) зобов’язана: 

здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного 

вирішення проблем оборони, питань, пов’язаних з національною безпекою 

України; 

виявляти, припиняти, розкривати кримінальні правопорушення, 

розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ, проводити 

їх досудове розслідування; розшук осіб, які переховуються; 

здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, 

виявлення, припинення, розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної 

діяльності проти України;  

забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і 

територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих 

осіб та їх об’єднань; 

здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, ЗС 

України, інших військових формувань; 

брати участь у розробленні заходів щодо забезпечення охорони державної 

таємниці та здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і 

використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову 

інформацію, зібрану у сфері оборони країни; 

сприяти ДПСУ в охороні державного кордону України, забезпеченню 

режиму воєнного та надзвичайного стану, а також ліквідації наслідків 

стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших 

надзвичайних ситуацій. 

Реформування СБУ є одним із ключових завдань щодо створення сектору 

безпеки і оборони, який відповідає демократичним стандартам.  
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Як вважає Г. М. Манчуленко, на сьогодні СБУ не відповідає існуючим 

суспільним вимогам і репрезентує собою еклектичний набір функцій, які 

нашаровувалися з радянських часів і до сучасності. З одного боку, це 

правоохоронний орган, який частково дублює роботу інших правоохоронних 

органів, таких, як органи внутрішніх справ, а з іншого – це військове 

формування, яке де-юре не відповідає зазначеному статусу [137, c. 11].  

У процесі реформування СБУ як суб’єкта забезпечення національної 

безпеки і оборони необхідно позбавити її невластивих функцій, які виконують 

інші спеціальні правоохоронні органи. В аспекті оборонних спроможностей 

слід визначити завдання СБУ щодо контррозвідувального забезпечення ЗС 

України, інших військових формувань, оборонного комплексу, усіх складових 

сектору безпеки і оборони. 

У визначених законодавством сферах, в інтересах забезпечення оборони 

держави, здійснюють свою діяльність розвідувальні органи як суб’єкти 

забезпечення національної безпеки і оборони України. До системи 

розвідувальних органів України, встановленої законами України «Про 

національну безпеку України» [135] та «Про розвідувальні органи 

України» [138], належать СЗРУ, Головне управління розвідки (далі - ГУР) 

Міністерства оборони України, розвідувальний орган спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону України. 

Головними завданнями розвідувальних органів України (у контексті 

забезпечення завдань оборони держави) є: 

добування, аналітична обробка та надання визначеним законом органам 

державної влади розвідувальної інформації; 

здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримання 

національних інтересів і державної політики України в економічній, політичній, 

воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення 

обороноздатності, захисту та охорони державного кордону; 
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участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою 

злочинністю, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення; 

ужиття заходів щодо протидії зовнішнім загрозам національній безпеці 

України, у тому числі у кіберпросторі. 

З метою підвищення ефективності діяльності розвідувальних органів 

України утворено Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при 

Президентові України [139]. Хоча, відповідно до ч. 4 ст. 7 та ч. 1 ст. 24 

Закону [138], координація та контроль діяльності розвідувальних органів 

України здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду 

національної безпеки і оборони України. Але зазначений Комітет, який не є 

суб’єктом розвідувальної діяльності на рівні спеціального закону, створений 

підзаконним актом. 

О. В. Черниш у результаті аналізу основних завдань і функцій 

розвідувальних органів України класифікує їх за видами (СЗРУ, ГУР 

Міністерство оборони України, розвідувальний орган ДПСУ); відомчою 

приналежністю (державний орган, центральний орган виконавчої влади – 

Міністерство оборони України, ДПСУ); сферою розвідувальної діяльності 

(СЗРУ – політична, економічна, військово-технічна, науково-технічна, 

інформаційна, екологічна; ГУР Міністерства оборони України – воєнна, 

воєнно-політична, воєнно-технічна, воєнно-економічна, інформаційна, 

екологічна; розвідувальний орган ДПСУ – прикордонна, імміграційна, захист та 

охорона державного кордону, суверенних прав у виключній (морській) 

економічній зоні) [140, c. 196]. 

Водночас у наведеній класифікації відсутня сфера оборони держави, що 

закріплена, відповідно, за СЗРУ та ГУР Міністерства оборони України. До того 

ж ГУР Міністерства оборони України, може залучати органи військового 

управління розвідки та військові частини розвідки ЗС України в порядку, 

визначеному Президентом України, до заходів добування розвідувальної 

інформації з метою підготовки і застосування ЗС України для оборони держави 

та боротьби з тероризмом [138].  
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Так, у 2015 р. розвідувальними органами здобуто понад 600 документів з 

обмеженим доступом, з них близько 100 таємних матеріалів російської сторони, 

що є незаперечним доказом причетності Росії до військової агресії проти 

України. Крім цього, здобуто конфіденційні електронні бази даних декількох 

тисяч сепаратистів, причетних до незаконних збройних формувань [132, c. 118]. 

На нашу думку, у нинішніх   умовах російської агресії та «гібридної 

війни» необхідне посилення та координація діяльності розвідувальних органів 

України саме з метою виконання завдань в інтересах забезпечення оборони 

держави. 

Таким чином, проведений аналіз функцій і завдань основних складових 

сил оборони підтверджує необхідність удосконалення адміністративно-

правового забезпечення їх діяльності, передусім щодо перерозподілу та 

законодавчого визначення функцій, завдань і повноважень, врегулювання 

питань організації взаємодії, військового управління в мирний час та в 

особливий період. 
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Висновки до розділу 4 

У реалізації 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 

котре Конституцією України покладаються завдання із забезпечення оборони 

держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності в 

разі збройної агресії, збройного конфлікту.  

 Специфічні властивості ЗС України випливають із їх державно-правової 

природи як спеціального, військового органу (інституту) держави, котрий: 

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; 

є основним постійно діючим структурним елементом механізму держави, 

який 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 й перебуває в системно-ієрархічному підпорядкуванні органів 

державної влади та органів військового управління (Президента України – 

Верховного Головнокомандувача ЗС України, Міністерства оборони України, 

Головнокомандувача ЗС України, Начальника Генерального штабу ЗС України) 

та під демократичним цивільним контролем держави і громадянського 

суспільства;  

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; 
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має виключну бойову спроможність (готовність), сили та засоби для 

міжвидового стратегічного, оперативного та тактичного застосування в умовах 

мирного часу та особливого періоду з використанням відповідних видів  

озброєння, військової техніки, матеріальних і людських ресурсів; 

призначений і здатний реалізовувати покладені оборонні завдання та 

державно-захисні функції (зовнішні та внутрішні) збройними засобами шляхом 

ведення великомасштабних військових операцій та безпосереднього ведення 

бойових дій; 

комплектується військовослужбовцями, які мають військові звання, 

спеціальну військову підготовку, виконують завдання виключно в інтересах 

оборони держави й, відповідно до норм міжнародного й національного права, 

мають виключне право на застосування військової зброї для оборони держави. 

Реалізація функцій і завдань ЗСУ здійснюється правовими засобами у 

процесі адміністративно-правового забезпечення, під яким слід розуміти 

регламентовану комплексом військово-адміністративних правових норм 

діяльність суб’єктів публічного управління (державно-владних та військово-

управлінських повноважень), що спрямована на створення за допомогою 

правових засобів, способів, форм та методів, необхідних сприятливих правових 

умов для надійного функціонування ЗСУ та виконання завдань за 

призначенням з метою гарантованої реалізації оборонної функції держави в 

різних правових режимах (мирного часу, особливого періоду, воєнного стану).  

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, відповідно до норм закону, приймаються 

вповноваженими суб’єктами військового управління для реалізації своїх 

функцій і завдань у сфері оборони. 

Нормативно-правовий акт органу військового управління – це владне, 

обов’язкове, офіційне, забезпечене силою публічного примусу рішення 
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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.  

Наявна нині адміністративно-правова неузгодженість завдань, функцій та 

повноважень складових сил оборони (збройних сил, інших військових 

формувань, правоохоронних та розвідувальних органів) призводить до 

неефективного виконання ними завдань з оборони держави й підтверджує 

необхідність адміністративно-правового забезпечення їх діяльності задля 

створення ефективної системи забезпечення оборони держави.  

Позбавлення ДССТ, НГУ, ДПСУ повноцінного правового статусу 

військових формувань істотно ускладнює їх ефективну участь у виконанні 

завдань оборони держави, організацію взаємодії з органами військового 

управління, на які покладено військове управління та керівництво силами 

оборонив особливий період. 

В процесі оборонної  реформи необхідно визначити й на законодавчому 

рівні закріпити кваліфікуючі ознаки військового формування, пріоритетною 

серед яких має бути обов’язкова наявність реального й потенційного 

оборонного потенціалу, сил та 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. 

 Для досягнення завдань оборонної реформи щодо вдосконалення 

системи публічного управління у сфері оборони, уточнення і розмежування 

функцій, завдань і повноважень складових сил оборони та органів військового 

управління  необхідне  розроблення та прийняття нового закону «Про 

національну оборону України» та внесення змін в законодавчі акти які 

регулюють діяльність складових сил оборони. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ З УРАХУВАННЯМ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 

5.1 Зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення оборони 
держави 

 

Для створення сучасної ефективної системи оборони держави, успішного 

проведення оборонної реформи важливе значення має вивчення зарубіжного 

досвіду організації системи оборони, її адміністративно-правового 

забезпечення в країн-членах НАТО та використання цього досвіду щодо 

побудови системи  публічного управління обороною. 

          Аналіз історичного розвитку військової справи та військової науки у 

зарубіжних країнах вказує на те, що у військовій практиці сформувалися дві 

основні системи управління обороною: «англосаксонська», або 

децентралізована модель і «прусська» (східноєвропейська), або централізована 

модель військового управління [1]. 

 Англосаксонська модель зародилася у Великій Британії, де склалася 

традиція роздільного, самостійного розвитку видів ЗС, а потім усіх складових 

сил оборони і безпеки, за наявності координуючого, а не жорстко керуючого, 

єдиного органу військового управління. Основу «англосаксонської» моделі 

становить чіткий розподіл політичного, адміністративного та оперативного 

(військового) керівництва ЗС й обороною держави між суб’єктами її 

забезпечення. Вона передбачає незалежне функціонування складових сил 

оборони, видів ЗС  з досить номінальним контролем з боку основного органу 

військового управління – Комітету начальників штабів [2]. Традиційно 

вважається, що така модель військового управління сприяє збільшенню 

мобільності армії, яка виявляється в більш високій швидкості реагування всієї 

системи оборони на зміни в зовнішньому середовищі, на нові виклики і загрози 
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у військовій сфері, більш ефективному військовому (оперативному) управлінні 

безпосередньо в районі проведення військової операції, більшій самостійності 

органів військового управління.  

Формування «прусської» або східноєвропейської централізованої моделі 

військового управління пов’язують з появою в 1803 г. в Пруссії першого у 

світовій історії Генерального штабу як постійно діючого, головного органу 

військового управління, що забезпечував реалізацію у військах підготовлених 

ним же задумів та планів, санкціонованих верховним головнокомандуванням. В 

основу «прусської» (східноєвропейської) моделі покладено принцип 

підпорядкування видів та родів ЗС, їх командувачів начальнику Генерального 

штабу, який жорстко регламентує і контролює їх діяльність [2]. 

 З моменту створення на початку XIX ст. такого органу військового 

управління, як Головний штаб, східноєвропейська централізована модель 

домінувала в організації військового управління російською, а потім і 

радянською армією. ЗС України успадкували «прусську» централізовану 

модель військового управління радянської армії та всі її недоліки. 

Незважаючи на неодноразові спроби реформування ЗС та системи 

оборони України, сьогодні централізована модель управління залишається 

домінуючою в системі публічного управління обороною держави. Вона 

побудована за авторитарним принципом, слабо орієнтована на якісне та швидке 

вирішення як стратегічних, так оперативних завдань, тоді як сучасна військово-

політична та військово-стратегічна обстановка навколо України висуває вимоги 

саме високої швидкості реагування на нові загрози та виклики, передусім в 

умова російської військової агресії. 

Недоліки централізованої системи публічного управління обороною 

держави особливо гостро виявилися з початком російської збройної агресії та 

анексії Автономної Республіки Крим, коли суб’єкти забезпечення оборони не 

тільки своєчасно не приймали рішень щодо забезпечення оборони України, а 

своєю бездіяльністю, незаконними рішеннями та наказами навіть 

перешкоджали виконанню ЗС України та військовослужбовцями покладених на 
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них обов’язків із захисту суверенітету і територіальної цілісності Української 

держави. 

Основним недоліком централізованої системи є злиття політичної 

(військово-політичної), адміністративної та оперативної (військової) 

вертикалей у системі публічного управління обороною держави, силами 

оборони. Це призводить до створення численних, громіздких структур 

управління,  як органів державної влади, так і органів військового управління, 

які нездатні ефективно виконувати функції управління, до надмірної 

бюрократизації всього процесу управління обороною. 

Зазначені  недоліки негативно впливають на систему оборони держави, в 

тому числі  на діяльність суб’єктів забезпечення оборони щодо регулювання 

суспільних відносин у сфері оборони, своєчасного розроблення та прийняття 

нормативно-правових актів, яке відбувається із значним запізненням.  

Наприклад, Постанову Кабінету Міністрів України про порядок 

застосування зброї і бойової техніки під час АТО, яка визначає завдання, 

принципи застосування військовослужбовцями, з’єднаннями, військовими 

частинами і підрозділами ЗС України зброї і бойової техніки під час виконання 

ними завдань у районі проведення АТО у мирний час відповідно до вимог 

міжнародного права [3], було прийнято через чотири роки після початку АТО, 

коли вже було прийнято військово-політичне рішення про її завершення і 

початок ООС. 

У сучасних умовах зазначена модель централізованого публічного 

управління обороною негативно впливає як ефективність системи оборони 

держави та на проведення оборонної реформи, практично нівелює їх здатність 

адаптуватися до зміни зовнішнього середовища, нових загроз і викликів та 

реагувати на них. Зважаючи на це, саме проблема реформування системи 

публічного управління обороною держави на всіх рівнях є надзвичайно 

актуальною та першою стратегічно ціллю оборонної реформи, передбачає 

створення системи управління силами оборони на основі нового розподілу 
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повноважень, функцій, завдань, обов’язків і відповідальності у сфері оборони, 

згідно з принципами, прийнятими в країнах-членах НАТО [4].  

Ураховуючи цивілізаційний та геополітичний вибір України щодо 

інтеграції в євроатлантичний економічний та безпековий простір, розглянемо, 

на яких принципах і стандартах ґрунтується система публічного управління 

обороною у провідних країнах-членах НАТО.  

У Великій Британії управління обороною та ЗС засноване на принципах 

децентралізованої «англосаксонської» моделі управління, які ми розглянули 

вище. ЗС Великої Британії (British Armed Forces) складаються з Військово-

морських сил, Сухопутних військ і Військово-повітряних сил загальною 

чисельністю 188 тис. чол. Оборонний бюджет Великої Британії у 2018 р. 

становить 50 млрд. дол. [5]. Головнокомандувачем ЗС Великої Британії 

формально є британська королева. Управління обороною країни здійснює 

Прем’єр-міністр через Міністерство оборони. Головним органом оперативного 

(військового) управління є Комітет начальників штабів, до складу якого 

входять керівники видів ЗС. Голова комітету начальників штабів є вищою 

військовою посадовою особою.  

З початку XXI ст. систему управління ЗС було реформовано, передусім на 

рівні оперативного (військового) управління. Ці зміни характеризується 

створенням міжвидових органів військового управління. Вони передбачають 

розширення повноважень начальника Постійного об’єднаного штабу та 

передачу йому функцій оперативного (бойового) управління ЗС країни 

(аналогія Об’єднаних командувань ЗС США). Подальшу інтеграцію двох видів 

ЗС (Військово-повітряних і Військово-морських сил), яка передбачає створення 

об’єднаного змішаного формування з подальшим його перетворенням на 

Об’єднані сили, створення єдиної системи логістичного забезпечення.  

Сьогодні концептуальним стратегічним нормативно-правовим актом, що 

визначає основи розвитку системи оборони Великої Британії, є Стратегічний 

огляд сектору оборони та безпеки 2015 (далі – SDSR 2015). Це програмний 

документ, який окреслює коло загроз та викликів для Великої Британії на 
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найближчі десять років, визначає шляхи забезпечення оборони й безпеки 

країни, удосконалення окремих елементів ЗС Великої Британії та системи 

управління обороною. SDSR 2015 передбачає збереження рівня витрат на 

оборону, відповідно до норми для країн-членів НАТО в розмірі 2 % ВВП (36,4 

млрд. фунтів). Ці ресурси мають бути спрямовані на вдосконалення потенціалу 

розвідки, антитерористичну боротьбу, створення компоненту для протистояння 

гібридній війні та кібервійні, закупівлю озброєння і військової техніки та 

вдосконалення структури ЗС і системи управління. Стратегічний огляд 2015 

передбачає реалізацію концепції «Армії 2025», яка визначає роль ЗС у 

забезпечення національної оборони і безпеки, у тому числі в боротьбі з 

тероризмом, у сфері кібербезпеки [6].  

Діяльність суб’єктів забезпечення оборони регулюється нормами 

військового права які визначають структуру та завдання ЗС, порядок 

застосування ЗС,порядок комплектування та проходження служби, 

повноваження військових судів, юридичну відповідальність 

військовослужбовців тощо [7, с. 361–369]. 

У Французькій Республіці управління обороною та ЗС побудоване на 

основі «англосаксонської» моделі управління. Сьогодні ЗС Французької 

Республіки належать до п’ятірки найбоєздатніших армій світу. Це професійна, 

невелика за чисельністю армія, яка налічує 205 тис. чол. При цьому оборонний 

бюджет країни становить більше 40 млрд. дол. [8].  

Верховним головнокомандувачем ЗС Франції є Президент Республіки, 

який здійснює керівництво ними через Комітет оборони, Вищу раду оборони, 

Прем’єр-міністра і Міністерство оборони. Комітет оборони – це вищий 

політичний орган при президентові, який розробляє та приймає найважливіші 

військово-політичні та військово-стратегічні рішення з питань оборони, 

координує діяльність різних міністерств і відомств з підготовки держави до 

оборони, а в разі військової агресії очолює керівництво країною і ЗС. Вища 

рада оборони є консультативним органом при Президентові, відповідальним за 

розроблення рекомендацій щодо законопроектів у сфері оборони, розвитку ЗС. 
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Прем’єр-міністр координує діяльність міністерств і відомств з питань оборони, 

контролює виконання рішень. Цивільний міністр оборони відповідальний за 

стан боєготовності, виконання програм розвитку ЗС та їх технічне оснащення. 

Безпосереднє військове (оперативне) управління ЗС Франції в мирний час 

здійснює начальник штабу ЗС через начальників штабів видів ЗС, які фактично 

являються командуючими. У воєнний час він призначається начальником 

генерального штаба, а начальники штабів видів ЗС стають його заступниками. 

Начальники штабів (командуючі) видів ЗС Франції відповідають за їх бойову 

готовність, розроблення планів оперативного застосування, бойову підготовку, 

матеріально-технічне забезпечення.  

Сьогодні ЗС Франції перебувають на стадії активного реформування. 

Оборонна стратегія Франції на 2014–2019 рр. представлена у «Білій книзі» з 

питань оборони та національної безпеки, яка є фундаментальним документом, 

що розкриває суть існуючих викликів та загроз державі й прогнозує сталий 

розвиток воєнної політики та системи оборони держави [9]. Реформування 

сфери оборони Франції передбачає скорочення особового складу ЗС Франції на 

24 тис. осіб до кінця 2019 р. При загальному скороченні особового складу, 

озброєння і військової техніки передбачається закупівля їх новітніх сучасних 

зразків. У разі великого конфлікту ЗС Франції повинні мобілізувати 30 тис. 

солдатів упродовж року, зберігаючи при цьому сили втручання в кількості 7 

тис. осіб та сили швидкого реагування в кількості 2,3 тис. осіб, спроможних 

реагувати на будь-які конфлікти на відстані до 3 тис. км упродовж семи діб. 

Водночас головною загрозою для Франції залишається ісламський тероризм та 

його прояви. Тому модернізовані ЗС Французької Республіки мають 

забезпечити, насамперед, безпеку громадян Франції вдома – новітній виклик 

для армії, яка завжди була спрямована на попередження зовнішніх загроз [10].  

Для України, в умовах фактичного ведення війни, може бути корисним 

досвід Франції щодо підготовки громадян до військової служби. З 2019 р. у 

Франції знову запроваджується національна служба для молоді починаючи 16 

років, що існувала у 1997–2008 рр. Національна служба, що здійснюватиметься 
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під контролем ЗС і національної жандармерії, буде охоплювати близько 600 

тис. молодих людей у рік. На першому етапі підлітки пройдуть обов’язкове 

місячне навчання зі спрямуванням на громадянський обов’язок. На другому – 

добровільне навчання у сфері, пов’язаній з обороною та безпекою, щонайменше 

від трьох місяців і до року. Введення курсу виховання громадянськості свідчить 

про прихильність Французької Республіки принципу залучення всіх громадян 

до участі в захисті та обороні своєї країни [11].  

Система оборони та публічне управління ЗС  Франції визначається та 

регулюється нормами військового права які  регулюють повноваження органів 

державної влади у сфері оборони, визначають  структуру сил оборони, всі 

аспекти організації і діяльності ЗС [7, с. 354-360]. 

Систему управління обороною Федеративної Республіки Німеччини 

також побудовано на основі децентралізованої «англосаксонської моделі», яка 

має свої особливості. ЗС Федеративної Республіки Німеччини – Бундесвер, є 

повністю професійною, однією з найсильніших європейських армій. Вони 

складаються із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Військово-

повітряних сил, Об’єднаних сил забезпечення, медико-санітарної служби та 

кібервійськ, створених у 2017 р. У 2018 р. загальна чисельність Бундесверу 

становила 178 тис чол., а військовій бюджет – 46 млрд. дол. [12]. 

ЗС Федеративної Республіки Німеччини підпорядковані федеральному 

уряду на чолі з федеральним канцлером. Безпосереднє управління ЗС 

Федеративної Республіки Німеччина в мирний час покладено на міністра 

оборони, якого призначає президент за пропозицією федерального канцлера з 

числа цивільних осіб і який у мирний час є верховним головнокомандуючим ЗС 

(ст. 65, 65а Конституції Федеративної Республіки Німеччина) [13, c. 146]. Він 

несе відповідальність перед федеральним канцлером за стан бундесверу та його 

готовність до виконання поставлених завдань. У воєнний час управління ЗС 

здійснює федеральний канцлер, який стає верховним головнокомандуючим ЗС 

(ст. 115 Конституції Федеративної Республіки Німеччина) [13, c. 162].  



433 
 

 

Найвищою військовою посадовою особою у ЗС Німеччини є генерал-

інспектор, який, фактично керує їх бойовою підготовкою, відповідає за 

забезпечення, планування і підготовку бойових операцій хоча й не є 

командувачем бундесвером.  

Така система управління обороною та ЗС Німеччини склалася після 

Другої світової війни, коли ЗС почала повністю контролювати політична 

цивільна влада. Тому в системі забезпечення оборони у Федеративній 

Республіці Німеччині особливе місце посідає парламент – Бундестаг. 

Бундестаг, за поданням уряду, визначає організаційно-штатну структуру та 

чисельність, приймає рішення про застосування військових контингентів за 

межами національної території в мирний час, а в разі загострення міжнародної 

обстановки і виникнення загрози національному суверенітету оголошує 

військовий стан у країні (ст. 87-а Конституції Федеративної Республіки 

Німеччини) [13, c. 154]. Бундестаг має широкі повноваження щодо здійснення 

парламентського контролю за діяльністю бундесверу, які реалізуються і через 

Уповноваженого бундестагу з питань оборони.  

Розвиток системи оборони Німеччини здійснюється відповідно до 

національної воєнної доктрини, під якою мають на увазі сукупність 

основоположних концептуальних актів, у яких відображено погляди 

керівництва країни на підготовку країни і ЗС до оборони, форми та способи 

застосування ЗС у військових діях із забезпечення безпеки і захисту політичних 

та економічних інтересів держави. Політична, військова та військово-технічна 

складові воєнної доктрини Федеративної Республіки Німеччини викладені в 

таких стратегічних документах: «Біла книга з питань політики безпеки 

Німеччини та перспектив розвитку збройних сил»; «Основні напрями політики 

Німеччини в галузі оборони»; «Концепція бундесверу»; «План оснащення 

бундесверу озброєнням і військовою технікою» [14]. 

У «Білій книзі» відображено основи оборонної політики Федеративної 

Республіки Німеччини, зокрема аспекти взаємодії країни із союзниками по 

НАТО та ЄС, а також концептуальні положення і напрями розвитку 
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національних ЗС. В «Основних напрямах політики Німеччини в галузі 

оборони» сформульовано стратегічні основи для визначення призначення і 

завдань бундесверу як елемента загальнодержавної системи забезпечення 

національної безпеки. «Концепція бундесверу» визначає основні напрями 

розвитку та реформування ЗС, які необхідно досягти в результаті проведення 

реорганізаційних заходів [14].  

Найбільш важливим елементом забезпечення національної безпеки і 

оборони німецьке військово-політичне керівництво вважає членство країни в 

НАТО. Водночас військово-політичне керівництво Німеччини визнає 

необхідність зміцнення європейської складової в НАТО, розвитку оборонних 

спроможностей ЄС із захисту своїх інтересів, у тому числі військовими 

засобами.  

           Зважаючи на це, основними напрямами оборонної реформи є подальше 

вдосконалення структури ЗС та системи управління, системи мобілізаційного 

розгортання в загрозливий період, створення резервних компонентів ЗС та 

підтримання необхідних стратегічних запасів матеріальних засобів, 

забезпечення сучасним озброєнням і військовою технікою [14].  

Для України, на нашу думку, корисний досвід Німеччини щодо 

забезпечення демократичного цивільного контролю у сфері національної 

безпеки і оборони та безпосередньо парламентського контролю. Після 

пережитої трагедії Другої світової війни, у процесі розбудови демократичної 

держави, у Німеччині створено одну з найбільш ефективних у світі систем 

парламентського контролю за ЗС та сферою оборони держави загалом. 

Особливу увагу заслуговує діяльність Уповноваженого бундестагу з питань 

оборони, який здійснює ефективний контроль за діяльністю бундесверу [15]. 

Зважаючи на те, що з прийняттям нового Закону України «Про 

національну безпеку України» практично з’явився правовий вакуум щодо 

реалізації парламентського контролю, як ми уже зазначали, в Україні доцільно 

прийняти Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
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питань сектору безпеки і оборони», з урахування досвіду діяльності такого 

представника німецького парламенту  (додаток Г). 

Найбільшою військовою й економічною потугою НАТО є США, які 

мають найбільш боєздатну у світі професійну армію. Станом на початок 2018 р. 

загальна чисельність ЗС США становила 1 млн. 410 тис. чол., а також 684 тис. 

цивільного персоналу. Більше 990 тис. чол. перебувають у військовому резерві. 

Найбільший у світі оборонний бюджет США становить 647 млрд. дол. [16]. 

В основу системи управління обороною та ЗС США покладено 

децентралізовану «англосаксонську» модель, яка ґрунтується на сильних 

демократичних військових традиціях держави, що зародилися в період війни за 

незалежність. Наприклад, принцип політичного контролю демократично 

обраного керівництва держави за збройними силами.  

Система управління обороною США, основу якої становлять ЗС, 

складається з таких рівнів управління: політичний (військово-політичний), 

адміністративний та оперативний (військовий). Президент США як Верховний 

Головнокомандуючий здійснює військово-політичне керівництво та 

адміністративне управління через міністра оборони і керівників видових 

міністерств: міністрів Сухопутних військ, Військово-повітряних сил і 

Військово-морських сил. При цьому повноваження цивільних керівників 

видових міністерств, обмежуються військово-політичними та адміністративно-

фінансовими питаннями. 

Оперативне (військове) управління ЗС здійснюється через Комітет 

начальників штабів, до складу якого входять начальники штабів кожного роду 

військ (Сухопутні війська, Військово-повітряні сили, Військово-морські сили), 

комендант морської піхоти та командувачі Об’єднаними командуваннями ЗС 

країни. Особливістю організації і функціонування Комітету начальників штабів 

є високий ступінь регламентації його повноважень законодавчими актами, 

прийнятими конгресом. Законодавчими актами конгресу визначають функції і 

завдання Комітету начальників штабів, які фактично обмежуються 

плануванням, координацію та контролем виконання оперативних завдань. 
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Начальники штабів видів ЗС через Комітет начальників штабів 

розробляють рекомендації для президента і міністра оборони з подальшою їх 

реалізацією в межах оперативного управління ЗС США. Вони не є 

головнокомандувачами видів ЗС і наділені фактично повноваженнями радників 

своїх цивільних видових міністрів, і виступають сполучною ланкою між 

адміністративним та оперативним управлінням обороною. 

Таким чином, ні Комітет начальників штабів, ні його голова фактично не 

мають повноважень безпосереднього оперативного управління військами. 

Безпосередньо оперативне (військове) управління здійснюють командувачі 

Об’єднаними командуваннями ЗС країни, замикаючись через міністра оборони 

і Комітет начальників штабів (а часто і минаючи його) на Верховного 

Головнокомандувача ЗС – Президента. 

Об’єднані командування є оперативно-стратегічним об’єднаннями, до 

складу яких входять формування американських ЗС як мінімум двох видів, у 

різному поєднанні. Створюються Об’єднані командування двох видів: 

функціональні і регіональні. У регіональних Об’єднаних командуваннях 

поєднання видів ЗС у межах Об’єднаного командування залежить від 

специфіки регіону та актуальних оперативних завдань, а у функціональних – 

тільки від визначених оперативних завдань. 

Таким чином, для систем управління національною обороною у США 

характерна централізація цілей і децентралізація засобів їх досягнення в межах 

окремих завдань, при чіткому розмежуванні повноважень і завдань військово-

політичного, адміністративного та оперативного (військового) управління між 

різними суб’єктами забезпечення оборони. При цьому Президент як Верховний 

Головнокомандувач ЗС через міністра оборони здійснює військово-політичне й 

адміністративне керівництво ЗС США відповідно до рекомендацій, 

розроблених Комітетом начальників штабів, а також, за необхідності, може 

здійснювати безпосередньо оперативне (військове) управління через 

командувачів Оперативних командувань.  
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Президент США як Верховний Головнокомандувач ЗС присвоює вищі 

військові звання, за погодженням із Сенатом призначає вище військове 

керівництво, в тому числі Міністра оборони та голову Комітету начальників 

штабів та присвоює вищі офіцерські звання.  

Діяльність та повноваження суб’єктів публічного управління обороною, 

розмежування їх повноважень чітко визначені на законодавчому рівні, нормами 

військового законодавства в межах зведеного Кодексу Сполучених Штатів 

(United States Code) [7, с. 333–345]. 

Таким чином, система публічного управління сферою оборони в країнах-

членах НАТО характеризується такими головними ознаками: 

– прозорість, відкритість, демократичний цивільний контроль за сферою 

оборони, ЗС з боку громадянського суспільства та цивільних політичних і 

представницьких органів влади; 

– наявність відповідної системи законодавства у сфері оборони 

(військового адміністративного законодавства), яка регулює повноваження 

суб’єктів забезпечення оборони, процедуру (стандарти) прийняття рішень на 

всіх рівнях управління, у тому числі при прийнятті рішення командиром 

безпосередньо під час бою відповідно до чинних норм законодавства;  

– чітке розмежування на законодавчому рівні функцій, завдань і 

повноважень між суб’єктами забезпечення оборони: Верховний 

Головнокомандувач – Міністр оборони – Комітет начальників штабів – 

командування видів, родів військ, оперативних командування – з’єднання – 

військова частина – підрозділ;  

– здійснення парламентського та суспільного контролю за оборонним 

бюджетом, у тому числі за використанням коштів на закупівлю озброєнь і 

військової техніки, інформація про які є загальнодоступною; 

– створення спеціальних державних органів для підготовки та прийняття 

найважливіших військово-політичних та військово-стратегічних рішень і 

координації та контролю діяльності всіх суб’єктів забезпечення оборони щодо 
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їх виконання (Рада національної безпеки Великобританії, Рада оборони 

Франції, Рада національної безпеки ФРН, Рада національної безпеки США ); 

– урегулювання на законодавчому рівні питань юридичної 

відповідальності посадових осіб суб’єктів забезпечення оборони тощо.  

Водночас сьогодні не існує єдиного для всіх держав стандарту організації 

системи оборони, розроблені тільки принципи, на основі яких вона будується. 

Кожна держава будує власну систему оборони, відповідно до існуючих 

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 та науково-технічного, військового потенціалу держави тощо.  

Україна в процесі проведення оборонної реформи повинна враховувати 

позитивні моменти адміністративно-правового забезпечення оборони, які є в 

певних складових, підсистемах системи оборони зарубіжних країн. 

На нашу думку, стосовно побудови системи управління обороною 

держави для України корисним може бути досвід США як найбільш потужної у 

військовому розумінні держави світу, яка постійно веде війни, бере участь у 

збройних конфліктах і, відповідно до зміни загроз і викликів, розвитку 

сучасних засобів і методів ведення збройної боротьби, удосконалює систему 

управління обороною та структуру сил оборони. Так, у серпні 2018 р. 

анонсовано рішення щодо створення до 2020 р. Міністерства космічних сил та 

Космічних військ США як окремого, шостого виду ЗС [17]. 

Щодо питання нормативно-правового регулювання сфери оборони 

держави як однієї із складових адміністративного забезпечення найбільш 

оптимальним варіантом урегулювання відносин у сфері оборони України, 

удосконалення та кодифікації військово-адміністративного законодавства є 

прийняття у перспективі єдиного кодексу. У цьому аспекті доцільно звернути 

увагу на досвід США, де в межах зведеного Кодексу Сполучених Штатів 

(United States Code) окремими розділами регулюються відносини у сфері 

оборони. Розділом 50  «Війна і національна оборона» на законодавчому рівні 
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регулюються питання забезпечення національної оборони США щодо 

діяльності різних суб’єктів забезпечення національної оборони, їх 

повноваження. Так, глава 1 цього розділу визначає повноваження та порядок 

діяльності Ради національної безпеки США [18]. 

Розділ 10-й «Збройні сили» зведеного Кодексу США регулює питання 

діяльності ЗС загалом та видів ЗС зокрема. Він складається з таких підрозділів: 

підрозділ А – «Загальне військове законодавство», підрозділ В– «Армія» 

(Сухопутні війська), підрозділ С– «Флот і корпус морської піхоти», підрозділ 

D– «Повітряні сили», підрозділ E– «Резервні компоненти» [19]. 

У підрозділах Кодексу, які регулюють питання діяльності видів ЗС, їх 

повноваження, визначаються їх структура та організація, склад персоналу, його 

навчання та підготовка, загальні адміністративні процедури [19]. 

Урахування досвіду США щодо законодавчого регулювання суспільних 

відносин у сфері оборони, повноважень ЗС, органів військового управління є 

дуже важливим для створення сучасної децентралізованої моделі публічного 

управління обороною нашої держави. Адже донині в Україні, на відміну від 

США, склалася ситуація, коли відносини у сфері управління обороною, 

повноваження органів військового управління, таких як Генеральний штаб ЗС 

України, командування видів ЗС, командування родів військ, командування 

оперативних командувань регулюються підзаконними нормативними актами, 

відповідними положеннями, які затверджуються органами державної влади або 

вищими посадовими особами. 

Так, наприклад, Закон України «Про національну безпеку України», 

прийнятий 21 червня 2018 р., передбачає, що Положення про Міністерство 

оборони України затверджується Кабінетом Міністрів України (ч. 3. ст. 15), 

повноваження Головнокомандувача ЗС України затверджуються Президентом 

України (ч. 3. ст. 16), повноваження начальника Генерального штабу ЗС 

України, основні завдання та порядок функціонування Генерального штабу ЗС 

України визначаються в положенні, яке затверджується Президентом України 

(ч. 4 ст. 16), а повноваження командувачів видів, окремих родів військ (сил) ЗС 
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України, основні завдання та порядок функціонування командувань видів, 

окремих родів військ (сил) ЗС України – у положеннях, які затверджуються 

Головнокомандувачем ЗС України (ч. 5 ст. 16) [20]. 

На нашу думку, відносини щодо діяльності зазначених суб’єктів 

забезпечення оборони, їх повноваження мають бути визначені на 

законодавчому рівні у відповідному законі.  

Таким чином, під час проведення оборонної реформи необхідно 

враховувати досвід провідних країн, головні принципи побудови системи 

управління обороною у країнах-членах НАТО, позитивні чинники, які доцільно 

використати для створення ефективної системи оборони України, що 

відповідатиме стандартам НАТО. 

 

5.2 Значення та роль адміністративного права для адміністративно-

правового забезпечення оборони України 

Натепер система забезпечення оборони держави, завдяки проведенню 

оборонної реформи, розбудовується на основі нових підходів і стандартів 

НАТО. Водночас заходи оборонної реформи, передбачені СОБ [4], 

наражаються на істотні труднощі та проблеми, пов’язані з їх адміністративно-

правовим забезпеченням. Їх вирішення, на нашу думку, можливе лише за умови 

комплексного системного підходу до адміністративно-правового забезпечення 

як оборони держави загалом, так і оборонної реформи зокрема як її невід’ємної 

складової на основі досягнень юридичної науки. У зв’язку з цим, доцільно 

наголосити на необхідності застосування системного підходу як щодо 

дослідження питань публічного управління сферою оборони держави, так і до 

реалізації практичних завдань оборонної реформи.  

Це обумовлено тим, що саме системний метод дозволяє розглядати 

оборону держави як цілісну соціальну систему, багатогранне комплексне 

державно-правове явище, котре перебуває в системі складних суспільних 

відносин, зв’язків та залежностей із сукупністю інших суспільних явищ, 
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інститутів і процесів, яка об’єднує взаємопов’язані підсистеми та елементи всієї 

системи оборони держави [21]. При цьому системний підхід дозволяє 

здійснювати правовий вплив на суспільні відносини в кожній із підсистем 

сфери оборони держави й досягати необхідної ефективності всієї системи 

забезпечення оборони як однієї з найважливіших функцій держави. Необхідно 

також брати до уваги те, що оборона держави як об’єкт адміністративного 

права, а точніше військово-адміністративного права як підгалузі Особливого 

адміністративного права, формується й розвивається під впливом права та 

юридичної науки й безпосередньо військово-адміністративного права.  

Тому, ми розглядаємо значення адміністративного права для 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави в усіх його аспектах: 

як галузі науки, що досліджує теоретико-правові аспекти реалізації оборонної 

функції держави; галузі права – військово-адміністративного права, яке є 

підгалуззю Особливого адміністративного права й урегульовує суспільні 

відносини у сфері оборони держави; навчальної дисципліни – військово-

адміністративного права (військової адміністрації), що забезпечує підготовку 

фахівців публічного управління у сфері оборони, здатних за допомогою 

правових методів та засобів реалізувати державну політику й забезпечувати 

публічне управління у сфері оборони держави. 

Водночас, на наше переконання, системний підхід при вирішенні 

теоретичних і практичних питань адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави з позицій правової та адміністративно-правової науки 

повинен враховувати низку факторів:  

 – сучасний стан наукового, теоретико-правового розроблення проблем 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави на основі досягнень 

сучасної юридичної науки загалом та науки адміністративного права зокрема; 

 – стан та розвиток на основі досягнень правової та адміністративно-

правової науки ефективної системи військово-адміністративного (військового) 

законодавства, яким регулюються суспільні відносини у сфері оборони. 

Включаючи законодавчо визначену систему суб’єктів адміністративно-
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правового забезпечення оборони, систему органів публічного управління у 

сфері оборони (включно з органами військового управління й військового 

командування), з чітким визначенням та розмежуванням повноважень, функцій 

і завдань у сфері оборони та порядку організації взаємодії; 

- стан та ефективність системи підготовки фахівців публічного 

управління у сфері оборони, здатних правовими методами і засобами 

реалізовувати державну політику у сфері оборони держави, здійснювати 

ефективне управління ЗС України та іншими складовими сил оборони. 

Розглянемо вплив зазначених чинників на ефективність адміністративно-

правового забезпечення оборони держави та основні напрями вирішення 

існуючих проблем.  

На сьогодні забезпечення оборони України ускладнюється не тільки через 

російську агресію та проблеми, пов’язані із проведенням оборонної реформи, 

формуванням системи оборони та управлінням нею в умовах фактичного 

ведення війни. Як ми вже наголошували у своєму дослідженні, одним із 

негативних чинників залишається недостатня увага до вирішення питання 

забезпечення оборони держави з точки зору правової науки та 

адміністративного права як галузі права, котра врегульовує правовідносини у 

сфері оборони. Донедавна питанням адміністративного-правового забезпечення 

оборони, як і питанню правових досліджень у сфері військової безпеки й 

оборони, не приділялося належної уваги. 

Нині в нашому суспільстві, у політикумі, серед вищих посадових осіб, які 

відповідають за оборону держави, ухвалюють військово-політичні рішення, 

спостерігається певний «правовий нігілізм», недооцінювання ролі та значення 

права і правової науки для забезпечення оборони в демократичній правовій 

державі. Такий підхід на державному рівні негативно позначався й надалі 

позначається на правових наукових дослідженнях у сфері оборони. З часу 

набуття Україною незалежності й фактично донедавна, – початку російської 

збройної агресії, військово-адміністративне право в вітчизняній юридичній 

науці було невиправдано забутим та незатребуваним. Як на державному рівні, 
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так і вченими-юристами не приділялося належної уваги дослідженню питання 

оборони держави, проведенню системних досліджень, створенню наукової 

школи військово-адміністративного права та виокремленню юридичної 

спеціальності військово-адміністративного (військового) права [22, c. 51–56]. 

На думку П. П. Богуцького, це було обумовлено низкою причин: 

негативними тенденціями в розвитку українських збройних сил, що 

позначилося на всіх сферах і не оминуло військово-правової науки; 

недооцінкою у вітчизняній юриспруденції специфіки та ролі військово-

адміністративного права як галузі права, котра здійснює правове забезпечення 

воєнної безпеки суспільства; ліквідацією наукової спеціальності «Військове 

право; військові проблеми міжнародного права», що призвело до розмивання і 

втрати специфічної складової у роботах, пов’язаних із правовим забезпеченням 

військової безпеки та оборони держави [23, с. 3].  

Усе це негативно позначилося на розвиткові вітчизняної правової науки, 

військово-адміністративного права й загалом на розвитку системи забезпечення 

оборони держави. Проблеми, пов’язані з дослідженням правових аспектів 

оборони держави негативно позначилися як на адміністративно-правовому 

забезпеченні оборони держави, так і на стані самої системи забезпечення 

оборони, а надалі й на практичній діяльності всіх суб’єктів забезпечення 

оборони, на вирішенні питань застосування військ та сил, що є вкрай 

актуальним в умовах російської збройної агресії [24, с. 6–10.] 

Незважаючи на ці негативні чинники, об’єктивний розвиток української 

держави та суспільних відносин у сфері оборони зумовлював суспільний запит 

на дослідження правових аспектів забезпечення оборони держави. Так, за 

період 1991–2014 рр. в Україні було захищено 96 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата й доктора юридичних наук за тематикою, 

що стосується військової безпеки й оборони, військового права [23, с. 19]. 

Водночас правові дослідження з питань військової безпеки й оборони держави 

не мали системного характеру, здійснювалися в різних галузях юридичної 

науки і дотепер не вирішують ключових теоретико-правових та практичних 
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завдань адміністративно-правового забезпечення реалізації оборонної функції 

держави. 

Лише російська військова агресія змусила державу й суспільство загалом, 

юридичну наукову спільноту більше уваги приділяти проблемам правового 

забезпечення в галузі національної безпеки та оборони, правових засад 

реформування й розвитку системи національної безпеки та оборони, суб'єктів 

сектора безпеки і оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України [25], 

у тому числі безпосередньо питанням адміністративно-правового забезпечення 

оборони та проведення оборонної реформи [4]. 

Водночас, незважаючи на активізацію військово-правових досліджень у 

науково-дослідних та навчальних закладах складових сектору безпеки й 

оборони, на нашу думку, Національна академія правових наук та провідні 

юридичні вищі навчальні заклади не приділяють належної уваги проблематиці 

адміністративно-правового забезпечення оборони.  

У зв’язку з цим, важко не поділяти думку вчених-юристів, які зазначають, 

що військове право в вітчизняній юридичній науці не виправдано 

забуте [23, c. 3], а відсутність наукових теоретико-правових розробок, 

пов’язаних із регулюванням військової сфери діяльності, сфери оборони 

держави, збіднює вітчизняну юридичну науку [26] та негативно позначається на 

адміністративно-правовому забезпеченні оборони, діяльності всіх суб’єктів 

забезпечення оборони, готовності ЗС України та інших складових сил оборони 

до відсічі збройній агресії. 

Сьогодні не викликає сумнівів теза, яку останнім часом підтримують не 

лише правники, а й військові вчені, про те, що виконання функції оборони 

держави, здійснення публічного управління у сфері оборони неможливе без 

права, адміністративно-правового забезпечення діяльності складових сил 

оборони, усіх суб’єктів забезпечення оборони. На їх думку, питання публічного 

управління обороною держави (стратегічне керівництво й військове 

управління) – військово-теоретична проблема, яка в сучасних умовах має 

вирішуватися на основі відповідних законодавчих та нормативно-правових 
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актів, чітких визначень і понять з урахуванням надбань воєнної науки та 

воєнного мистецтва [27, c. 42], а також юридичної науки.  

Адже публічне управління у сфері оборони, діяльність суб’єктів 

забезпечення оборони як у процесі підготовки до оборони, так і в процесі 

безпосереднього забезпечення оборони, ведення бойових дій, коли на практиці 

реалізуються досягнення воєнної науки й воєнного мистецтва, можливе тільки 

за допомогою права, правових методів та засобів, шляхом реалізації норм 

військово-адміністративного законодавства. 

  Саме об’єктивна дійсність, розвиток суспільних відносин у сфері оборони 

держави, зумовлений російською збройною агресією й необхідністю 

забезпечення оборони, зумовлюють суспільний запит на наукові дослідження з 

проблем військово-адміністративного права та потребують наукового 

правового супроводу суспільних процесів, що відбуваються у сфері оборони 

держави. 

Поза сумнівом, одним із позитивних кроків, здійснених останнім часом 

для комплексного вирішення проблеми адміністративно-правового 

забезпечення оборони, проведення системних військово-адміністративних 

правових досліджень, спрямованих на забезпечення національної безпеки й 

оборони держави, стало затвердження наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28 грудня 2018 року № 1477 в межах спеціальності 081 «Право» 

відповідної наукової спеціальності і предметного напряму досліджень «Право 

національної безпеки; військове право» [28].  

Щодо організаційно-правових питань проведення системних досліджень з 

питань правового забезпечення оборони держави, то, на нашу думку, необхідно 

об’єднати зусилля всіх вчених-юристів, які проводять свої дослідження у сфері 

військової безпеки і оборони держави під методичним та науковим 

керівництвом одного з провідних юридичних дослідних інститутів або 

юридичних вузів країни. Важливе значення має створення у структурі 

Національної академії правових наук України секції права національної безпеки 

та військового права. Нині створена на громадських засадах секція має на меті 
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координацію правових досліджень у зазначеній сфері. Це може дати значний 

поштовх розвиткові адміністративного, військово-адміністративного права та 

юридичної науки загалом. Позитивним кроком у цьому напрямі можна вважати 

організацію співпраці між навчальними закладами та науково-дослідними 

установами щодо дослідження проблемних питань правового регулювання 

функціонування сектору безпеки і оборони держави та визначення шляхів 

їх вирішення [29], розробки доктринальних, концептуальних, науково-

методологічних та прикладних питань правового забезпечення у сфері 

національної безпеки й оборони [30, c. 6–10]. 

Наступним логічним кроком для вирішення проблеми системних 

правових досліджень з питань правового забезпечення оборони держави, 

розвитку наукової школи військово-адміністративного права має стати 

започаткування спеціальності наукових працівників «військово-

адміністративне (військове) право» [31] та запровадження аспірантури 

(ад’юнктури) за цією спеціальністю у вищих військових навчальних закладах, 

де готують військових юристів. 

Разом з тим, правові дослідження у сфері оборони повинні враховувати 

досягнення української військової науки, досвід забезпечення оборони України, 

набутий ЗС України, складовими сил оборони, у ході відбиття російської агресії 

проти України (під час проведення АТО, ООС), нові суспільні реалії і нові 

суспільні відносини, які виникають у сфері оборони держави.  

Тематика наукових досліджень повинна бути спрямована, по-перше, на 

розвиток доктринальних та теоретико-правових основ забезпечення оборони 

держави, розвиток військово-адміністративного права, теоретичних проблем 

розвитку та вдосконалення системи військово-адміністративного 

законодавства. 

По-друге, на вирішення практичних потреб адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави, усунення прогалин у правовому регулюванні 

суспільних відносин у сфері оборони, створення необхідних правових 
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механізмів для реалізації суб’єктами забезпечення оборони, особливо органами 

військового управління і військового командування, своїх повноважень. 

Для адміністративно-правового забезпечення оборони держави украй 

важливе значення має ефективна, створена на основі теоретико-правових 

досліджень юридичної науки система військово-адміністративного 

законодавства. Адже створення ефективної системи оборони держави, 

проведення оборонної реформи, як і будь-які перетворення у сфері оборони, 

будуть успішними лише за умови їх належного нормативно-правового 

забезпечення шляхом здійснення відповідної нормотворчої діяльності 

суб’єктами забезпечення оборони та створення комплексної системи військово-

адміністративного законодавства, що регулює діяльність всіх суб’єктів 

забезпечення оборони. При цьому норми військово-адміністративного 

законодавства виступають елементом адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави. За їх допомогою врегульовуються суспільні відносини у 

сфері оборони, реалізуються, охороняються та відновлюються правовідносини 

в разі їх порушення [32, с. 20–29].  

У зв’язку з цим, слід зазначити, що питання нормативно-правового 

забезпечення діяльності суб’єктів забезпечення оборони належить до 

пріоритетних, позаяк від рівня досконалості правових норм, системи військово-

адміністративного законодавства залежить ефективність функціонування 

системи забезпечення оборони держави загалом [33, с. 118]. 

Нині, незважаючи на спроби реалізації заходів правового забезпечення 

оборонної реформи передбачених СОБ [4], навряд чи можна стверджувати, що 

національне військово-адміністративне законодавство повністю відбиває 

потреби української нації і держави в забезпеченні оборони в умовах військової 

агресії, якісно та своєчасно врегульовує суспільні відносини у сфері оборони, а 

тим більше забезпечує ефективне функціонування системи оборони держави.  

На думку   опитаних  нами  фахівців у сфері оборони,   наявне  військове 

законодавство не зовсім відповідає реальним суспільним відносинам та 

суспільним потребам - в межах 60-70%.  Так, закони України, не зовсім 
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відповідають – 67,50%, не відповідають – 6,67%, і лише  20% вважають, що 

відповідають. Укази Президента України, відповідають - 25%, не зовсім 

відповідають – 61,67%, не відповідають – 5,83%. Відомчі нормативно-правові 

акти, відповідають – 22,50%, не зовсім відповідають – 63,33%, не відповідають 

– 7,50% (додоток Б.2). 

 Через протиріччя та колізії у законодавчих актах, своєю чергою, також 

постає проблема застосування та реалізації норм військово-адміністративного 

законодавства у процесі виконання спеціальними суб’єктами (складовими сил 

оборони) своїх повноважень щодо забезпечення оборони держави.  

У той же час слід наголосити, що ухвалення концептуальних політико-

правових актів у сфері національної безпеки і оборони: Стратегії національної 

безпеки України [34], Воєнної доктрини України [35], Концепції розвитку 

сектору безпеки і оборони України [36], а також СОБ [4] як дорожньої карти 

оборонної реформи, стало значним кроком і заклало основи для подальшого 

розвитку військово-адміністративного законодавства, що, звичайно, змушує 

суб’єктів забезпечення оборони у межах своїх повноважень вживати заходів 

щодо здійснення нормотворчої діяльності на виконання положень цих 

концептуальних нормативно-правових актів.  

Загалом нормотворча діяльність суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави повинна бути спрямована на створення 

ефективної системи військово-адміністративного законодавства, яке, на нашу 

думку, має складати таку ієрархічну систему законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів: 1) Конституція України; 2) закони України 

(включаючи Стратегію національної безпеки України, Стратегію воєнної 

безпеки України, затверджені законом); 3) міжнародні договори України; 4) 

укази та розпорядження Президента України; 5) постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України; 6) міжвідомчі нормативні акти (накази, інструкції 

тощо, у першу чергу, щодо організації взаємодії суб’єктів забезпечення 

оборони); 7) нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої 

влади, органів військового управління і військового командування (накази, 
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інструкції, положення, настанови, статути тощо); 8) нормативно-правові акти 

місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 

військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. 

Головне призначення нормотворчої діяльності у сфері оборони – 

розвиток військово-адміністративного законодавства, нових правових норм, 

котрі регулюють суспільні відносини, тобто моделювання суспільних відносин, 

які з позицій держави і суспільства є припустимими (бажаними) чи 

необхідними (обов'язковими) у сфері оборони держави [37, с. 80–81]. 

У зв’язку з цим, надзвичайно важливе значення має покращання 

нормотворчого процесу, ефективна нормотворча діяльність усіх суб’єктів 

забезпечення оборони держави на відповідних рівнях, як на законодавчому – 

під час розроблення та ухвалення законодавчих актів, так і при ухваленні 

підзаконних нормативно-правових актів з метою практичної реалізації 

законів. При цьому під нормотворчістю, нормотворчою діяльністю слід 

розуміти офіційну діяльність уповноважених суб'єктів держави та 

громадянського суспільства щодо встановлення, зміни, призупинення і 

скасування правових норм, їх систематизації в зазначеній сфері суспільних 

відносин, у сфері оборони держави [37, с. 80–81] . Нормотворчий процес у 

сфері оборони передбачає вчинення суб’єктами забезпечення оборони 

юридично значущих дій з підготовки, ухвалення й опублікування нормативно-

правових актів, що процесуально оформлені, юридично опосередковані та 

носять офіційний характер [38, с. 491].  

Без змін у законодавстві, без нормотворчої діяльності уповноважених 

суб’єктів забезпечення оборони неможливе будь-яке реформування сектору 

безпеки й оборони, проведення оборонної реформи та створення ефективної 

системи забезпечення оборони держави. Тому розглянемо деякі проблемні 

питання щодо системної нормотворчої діяльності суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення оборони держави. Наприклад, питання своєчасності 

розробки та ухвалення законодавчих актів щодо реформування сектору 

національної безпеки та оборони. Так, Стратегія сталого розвитку «Україна – 
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2020» серед першочергових завдань визначає реформу системи національної 

безпеки та оборони. Головна мета реформи системи національної безпеки та 

оборони – це підвищення обороноздатності держави, реформування ЗС України 

та інших військових формувань відповідно до сучасних вимог та з урахуванням 

досвіду, набутого у ході АТО, а також розвиток оборонно-промислового 

комплексу для максимального задоволення потреб армії. При цьому 

передбачається зосередити увагу на формуванні нових органів управління у 

сфері забезпечення національної безпеки й оборони, зробити акцент на системі 

управління, контролю, комунікацій, комп'ютерної підтримки, розвідки та 

інформаційного забезпечення, а також логістики в усьому секторі безпеки. У ЗС 

України пріоритет має бути наданий повному оновленню структури, 

починаючи від органів управління і закінчуючи штатними розписами частин та 

підрозділів, а також оптимізації всіх систем та норм забезпечення, 

упровадженню нових зразків озброєння та військової техніки, перегляду 

тактики і стратегії з урахуванням вимог сучасності. Досягнення зазначених 

завдань реформи системи національної безпеки та оборони має здійснюватися 

через відповідне нормативно-правове забезпечення, шляхом розроблення та 

ухвалення в установленому порядку відповідних нормативно-правових 

актів [39].  

На виконання завдань Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" 

Кабінетом Міністрів України розроблялися плани її реалізації,які передбачали 

ухвалення відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів [40; 41; 42; 43; 44]. Разом з тим жоден із ключових законодавчих актів не 

був своєчасно розроблений та винесений на розгляд Верховної Ради України, а 

підзаконних нормативно-правових – на розгляд Кабінету Міністрів України. Як 

свідчать результати проведеного нами соціологічного дослідження серед 

фахівців вищого керівного складу у сфері оборони, 36,6 % із них вважає, що 

нинішній рівень правового регулювання суспільних відносин у сфері оборони 

негативно впливає створення ефективної системи забезпечення оборони 

держави (додаток Б.2). 
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Проблемним питанням нормотворчої діяльності також залишається якість 

розроблених та ухвалених нормативно-правових актів, тобто якість 

регулювання суспільних відносини у сфері оборони. Так, наприклад, для 

забезпечення можливості виконання ст. ст. 7–9 Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» [45] щодо забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та 

стримування збройної агресії Російської Федерації, організації, планування і 

проведення ООС Міністерство оборони України було змушене в терміновому 

порядку розробляти й ухвалювати близько 20 підзаконних нормативно-

правових актів, які б дозволили усунути недоліки закону та створити необхідні 

правові умови для проведення ООС. 

Проблемним питанням нормотворчої діяльності також залишається 

своєчасна розробка уповноваженими суб’єктами забезпечення оборони 

підзаконних нормативно-правових актів на виконання законів. Так, наприклад, 

із початком АТО на сході України в червні 2014 року для забезпечення участі 

ЗС України в боротьбі з тероризмом було внесено зміни до законів України 

«Про Збройні сили України» та «Про боротьбу з тероризмом», щодо посилення  

обороноздатності держави [46], залучення ЗС до проведення антитерористичної 

операції [47]. Водночас порядок застосування військовослужбовцями зброї під 

час виконання бойових завдання в районі проведення антитерористичної 

операції був визначений із великим запізненням. Відповідна постанова, що 

визначила процедуру, завдання, принципи застосування 

військовослужбовцями, військовими частинами і підрозділами ЗС України 

зброї і бойової техніки під час виконання ними завдань у районі проведення 

антитерористичних операцій була ухвалена Кабінетом Міністрів України аж у 

лютому 2018 року, майже через 4 роки після фактичного початку 

антитерористичної операції [3]. На той час уже було ухвалено військово-

політичне рішення про переформатування АТО в ООС. Відтоді ООС проходить 

під стратегічним керівництвом Генерального штабу ЗС України, а військові 
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отримали особливі повноваження й у разі крайньої необхідності право 

застосовувати зброю та спецзасоби. Проте порядок застосування зброї і бойової 

техніки під час ООС був затверджений Кабінетом Міністрів України лише 10 

жовтня 2018 року [48]. 

Після внесення відповідних змін до законодавства щодо військових 

стандартів особливо важливого значення набула нормотворча діяльність 

органів військового управління щодо прийняття підзаконних нормативно-

правових актів, нормативно-правового регулювання відносин у сфері 

військової стандартизації, розробки й застосування військових стандартів в 

межах своїх повноважень [49], відповідно до стандартів та процедур НАТО. 

Таким чином, серед основних недоліків щодо нормотворчої діяльності 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони держави, які 

потребують вирішення, є: 

– несвоєчасна розробка і ухвалення нормативно-правових актів 

військово-адміністративного законодавства, які відстають від швидкого 

розвитку суспільних відносин у сфері оборони держави; 

– низька якість прийнятих законодавчих актів, їх невідповідність 

реальному стану суспільних відносин, що вимагає постійного внесення змін; 

– неврахування при розробленні та ухваленні законодавчих актів 

теоретико-правових напрацювань та практичних пропозицій вчених-юристів, 

зауважень експертів, що негативно позначається на якості регулювання 

суспільних відносин у сфері оборони;  

– відсутність системної роботи, координації та взаємодії суб’єктів 

нормотворчої діяльності при розробленні та ухваленні нормативно-правових 

актів військово-адміністративного законодавства. 

 Для ефективної нормотворчої діяльності слід враховувати зазначені 

недоліки, забезпечити координацію діяльності суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення оборони щодо розробки нормативно-правових актів 

військово-адміністративного законодавства. На нашу думку, органом 

координації й контролю питань розробки нормативно-правових актів 
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військово-адміністративного законодавства повинна виступати Рада 

національної безпеки і оборони України, з огляду на надані їй законом 

повноваження.  

Крім того, розробка правових норм та актів військово-адміністративного 

законодавства для врегулювання наявних прогалин у законодавстві, на наш 

погляд, повинна відбуватися на основі реалізації низки основних функцій 

нормотворчості. 

Функція первинного регулювання суспільних відносин – створення і 

ухвалення нових правових норм, у випадках, коли суспільні відносини раніше 

не регулювалися й уперше постала необхідність в цьому [50, с. 346]. 

Наприклад, нормативне врегулювання застосування сил оборони, збройних сил 

під час проведення АТО, ООС.  

Функція оновлення наявного військово-адміністративного законодавства, 

його деталізації (конкретизації) відповідно до суспільних потреб шляхом 

внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів. Коли змінюються 

суспільні відносини у сфері оборони, відповідних змін потребує й військово-

адміністративне законодавство. Деталізація (конкретизація) норм права 

відбувається також шляхом створення відповідних підзаконних актів, в яких 

деталізують (конкретизують) норми законів [50, с. 346] .Так, після ухвалення 

нового закону України «Про національну безпеку України», який визначив 

нову структуру сектору безпеки і оборони, складові сил оборони, виникла 

необхідність внесення змін до законів, котрі регулюють діяльність складових 

сил оборони. Постала потреба в ухваленні відомчих нормативно-правових 

актів, які деталізують і конкретизують законодавчо визначені завдання органів 

державної влади, органів військового управління, військового командування 

(Міністерство оборони України, Головнокомандуючий ЗС України, Начальник 

Генерального штабу ЗС України, Командування видів ЗС України), що 

безпосередньо передбачено нормами закону [51]. 

Функція усунення (заповнення) прогалин у праві – заповнення повного 

чи часткового пропуску в чинних нормативних актах необхідних юридичних 
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норм шляхом формулювання норм, яких бракує [50, с. 346] Так, на сьогодні 

постала нагальна необхідність в уточненні й нормативному визначенні 

функцій та повноважень, механізмів взаємодії всіх складових сектору безпеки 

й оборони в особливий період, в умовах проведення ООС і воєнного стану.  

Функція систематизації нормативно-правового матеріалу – 

упорядкування, об’єднання, доповнення нормативно-правових актів. 

Організаційною формою цієї функції є кодифікація нормативно-правових 

актів, що передбачає обґрунтоване (побудоване на наукових принципах) його 

оновлення, усунення прогалин [50, с. 346]. Ознайомлення із законодавчою 

базою у сфері забезпечення національної безпеки й оборони свідчить про її 

фрагментарний характер. Це породжує ізольовані одне від одного й розрізнені 

масиви правових норм, що стосуються окремих аспектів національної безпеки 

й оборони. При цьому зазначені норми належать до різних галузей права. 

Причина такого становища, очевидно, полягає в тому, що в суспільстві й науці 

наразі не сформувалося цілісне уявлення про національну безпеку й оборону 

України з позицій права та юридичної науки [52, с. 260]. У світлі проведення 

оборони реформи не можна не погодитися з думкою вчених про те, що 

«наступним кроком має бути кодифікація відповідних норм у цілісний 

нормативний акт або його частину» [52, с. 260].  

Таким чином, нормотворча діяльність як невід’ємна складова 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави спрямована на 

вирішення завдання законодавчого закріплення, чіткого нормативного 

визначення механізмів функціонування сектору безпеки й оборони, сил 

оборони в мирний і воєнний час, у кризових ситуаціях. Вирішення цього 

завдання можливе тільки шляхом системної та взаємоузгодженої 

нормотворчої діяльності всіх суб’єктів забезпечення національної безпеки й 

оборони [37, с. 80–81].  

Підвищення ефективності системи забезпечення оборони держави має 

своєю невід’ємною умовою підготовку професійних кадрів для сфери 

оборони, підвищення професійного рівня представників всіх суб’єктів 
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забезпечення оборони держави. Адже основою сталого демократичного 

розвитку суспільством загалом, фундаментом, на якому ґрунтується сила 

держави, є досконала система законодавства та потужна армія [53, с. 14]. 

У сучасному нестабільному світі проблема підготовки фахівців для сфери 

публічного управління включно зі сферою оборони є найбільш актуальною 

проблемою з точки зору забезпечення стабільного розвитку суспільства та 

держави [55, c. 47], підтримання ефективного публічного управління в усіх 

сферах суспільного життя. 

 Для забезпечення оборони держави надзвичайно важливе значення має 

підготовка професійних державних управлінців для сектору безпеки і 

оборони, передовсім високопрофесійних військових офіцерських кадрів. 

Саме від якості підготовки професійних військових кадрів залежать не лише 

своєчасність та ефективність виконання заходів оборонної реформи, а і 

створення сучасної системи оборони держави відповідно до стандартів НАТО, 

здатність сил оборони забезпечити оборону держави та протистояти зовнішній 

російській збройній агресії [55, c. 3]. 

Основним суб’єктам серед складових сил оборони є ЗС України. З 2015 

року чисельність ЗС України складає 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. 

військовослужбовців. Із них не менше ніж третину загальної чисельності ЗС 

України складають військовослужбовці офіцерського складу, що становить 

приблизно від 70 тис. до 80 тис. осіб [56]. 

Роль офіцерського складу для функціонування ЗС України та інших 

складових сил оборони, системи оборони держави є визначальною. Від рівня 

їх професійної підготовки, знань, навичок, вмінь, моральних та ділових 

якостей залежить рівень боєготовності та боєздатності ЗС України та інших 

суб’єктів забезпечення оборони, ефективність управління силами оборони. 

На них також покладено завдання виховання, навчання та підготовки 

особового складу до виконання навчально-бойових завдань за призначенням 

щодо забезпечення оборони держави, відсічі збройній агресії [57, c. 25]. 
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Історично склалося так, що до підготовки офіцерських кадрів, з огляду 

на специфіку професійної діяльності, висувалися особливі вимоги 

починаючи з відбору кандидатів. У сучасному світі такі особливі вимоги до 

відбору кандидатів на посади офіцерського складу встановлюють у більшості 

держав світу. У США, наприклад, громадяни, які виявили бажання навчатися 

в Академії сухопутних військ Вест-Пойнт, мають отримати рекомендацію від 

члена американського конгресу (як правило) або навіть Президента США. 

При вступі перевага надається дітям військовослужбовців, що загинули, 

отримали поранення чи зникли безвісти при виконанні військового 

обов’язку [58]. 

В Україні при відборі на військову службу на посади офіцерського 

складу висуваються особливі вимоги до стану фізичного та психічного 

здоров’я, морально-ділових якостей та відповідного рівня освіти 

претендентів. Порядок відбору кандидатів та проходження служби 

встановлений чинним законодавством [59; 60]. 

Підготовку професійного військового персоналу для ЗС України та інших 

військових формувань держави, що є складовими сил оборони, забезпечує 

система військової освіти, яка є важливою складовою сектору безпеки і 

оборони України. Вона інтегрована в загальнодержавну систему освіти й на 

сьогодні має у своєму складі університети, академії, військові інститути (у тому 

числі, у складі цивільних університетів) [55]. Водночас система військової 

освіти має свої особливості, обумовлені системою публічного військового 

управління обороною держави. Вона складається з таких рівнів: тактичного, 

оперативно-тактичного, оперативно-стратегічного [61].  

Підготовка військових фахівців тактичного рівня здійснюється в 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти. Фахівців військового управління оперативно-

тактичного та оперативно-стратегічного рівня готують у Національному 

університеті оборони України імені Івана Черняховського. За період 2015–2019 

років для сектору безпеки і оборони в університеті підготовлено 2224 фахівці 
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державного військового управління, з яких оперативно-стратегічний рівень 

військової освіти отримало 259 осіб, оперативно-тактичний рівень військової 

освіти – 1965 осіб офіцерського складу. 

Головна мета системи вищої військової освіти України полягає в 

підготовці кваліфікованих, професійно підготовлених військових кадрів для 

сектору безпеки і оборони, здатних ефективно вирішувати професійні завдання 

щодо забезпечення оборони держави [62, c. 185–186]. На сучасному етапі в 

умовах російської військової агресії і проведення оборонної реформи 

характерною ознакою функціонування системи військової освіти є те, що вона 

виступає водночас як об’єктом, так і суб’єктом реформування ЗС України та 

сил оборони загалом [63, c. 5]. 

Сьогодні система військової освіти в Україні перебуває у процесі 

глибоких перетворень відповідно до визначених Конституцією України завдань 

інтеграції у Євроатлантичний безпековий простір [64] та необхідністю зміни та 

побудови системи військового управління ЗС України та іншими складовими 

сил оборони відповідно до стандартів НАТО [4], з урахуванням їх бойового 

досвіду в забезпеченні оборони держави від російської збройної агресії. 

Як засвідчує досвід провідних країн НАТО, безперервність та 

ефективність підготовки фахівців у сфері оборони забезпечує систематичне 

поєднання професійної військової освіти з регулярними програмами 

підвищення кваліфікації. У США створено систему професійної військової 

освіти, поєднану з професійною підготовкою. У більшості країн–членів НАТО 

переважає професійна військова підготовка на базі військової або цивільної 

вищої освіти. Водночас спостерігається тенденція до впровадження 

магістерських програм (отримання вищої військової освіти) на оперативному 

рівні, що свідчить про розуміння необхідності поглиблення навченості, 

освіченості та професіоналізму офіцерських кадрів [55, c. 3–10]. 

Запланована в ході оборонної реформи зміна системи військової освіти 

передбачає запровадження таких рівнів військової освіти: стратегічного 

(замість оперативно-стратегічного) та оперативного рівня (замість оперативно-
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тактичного) при збереженні тактичного рівня.  

У ході вдосконалення наявної системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації військових кадрів буде створено «школу оборонного 

менеджменту» (на основі вищих академічних курсів) та «школу лідерства» (на 

основі підвищення професійної кваліфікації) із упровадженням курсів лідерства 

на кожному рівні військової освіти [55, c. 3–10]. 

Беручи до уваги те, що підготовка військових фахівців ґрунтується на 

системному підході й коригується відповідно до вимог суспільства та 

конкретних завдань, які постають перед силами оборони на сучасному етапі, 

під час трансформації військової освіти в ході оборонної реформи, особлива 

увага повинна приділятися змісту, складовим освітніх програм, за якими 

готують офіцерські кадри на всіх рівнях військової освіти. При цьому слід 

враховувати, що практично всю діяльність військовослужбовців унормовано 

адміністративно-правовими актами, а їх діяльність в межах службових 

відносин має адміністративно-правовий характер. З одного боку, порядок 

проходження військової служби чітко виписаний в законодавстві. Водночас 

діяльність військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової 

служби, котрий як представник держави забезпечує виконання однієї з її 

основних функцій – оборони держави, визначена актами військово-

адміністративного законодавства, актами військового управління, які мають 

владно-наказовий характер [65, c. 333].  

Тому військові фахівці на всіх рівнях публічного управління у сфері 

оборони повинні володіти відповідним рівнем правових знань і навичок, уміти 

їх застосовувати у своїй військово-професійної діяльності, як при здійсненні 

військового управління в мирний час, так і під час планування, підготовки і 

ведення бойових дій. 

Крім того, удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави загалом, покращання нормотворчого процесу та практичної 

діяльності з реалізації військово-адміністративного законодавства потребує 
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залучення до цього процесу достатньої кількості військових юристів-

професіоналів у сфері правового забезпечення та їх відповідної підготовки.  

У зв’язку з цим, слід наголосити на значенні військово-

адміністративного права як навчальної дисципліни для підготовки фахівців 

військового управління на всіх рівнях військової освіти, за всіма 

спеціальностями. Як засвідчують результати проведеного нами 

соціологічного опитування, зміст програм підготовки  вйськових фахівців, 

що стосується їх правових знань, готовності за допомогою правових методів 

і засобів здійснювати військове управління, не відповідає сучасним вимогам.  

На їх думку у вищих військових навчальних закладах потрібне викладання 

спеціальних юридичних дисциплін щодо  адміністративно-правового 

забезпечення оборони - 75,8% опитаних  (додаток Б.2). 

Тому, для підвищення рівня професійної правової підготовки фахівців 

стратегічного рівня військового управління вважаємо за доцільне при їх 

підготовці зі спеціальності – 256 «Національна безпека», зі спеціалізації 

«Стратегічне керівництво у секторі безпеки і оборони» та зі спеціальності –281 

«Публічне управління та адміністрування», зі спеціалізації – «Управління у 

воєнній сфері», крім вивчення юридичної дисципліни «Міжнародне право та 

законодавство у сфері національної безпеки і оборони», обов’язково вивчати 

спеціальну юридичну дисципліну «Адміністративно-правове забезпечення 

оборони держави». Водночас при підготовці військових юристів на 

оперативному рівні зі спеціальності – 254 «Забезпечення військ (сил)», за 

спеціалізаціями « Організація правового забезпечення діяльності військ (сил)» 

та «Організація правоохоронної діяльності у ЗС України» з-поміж інших 

юридичних дисциплін обов’язковим є вивчення навчальної дисципліни 

«Військово-адміністративне право».  

Крім того, адаптація системи військової освіти до стандартів НАТО як 

невід’ємна складова оборонної реформи вимагає здійснення суб’єктами 

забезпечення оборони держави нормотворчої діяльності щодо внесення 

відповідних змін до законодавчих актів (законів України «Про освіту», «Про 
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вищу освіту»), розробки та видання підзаконних нормативно-правових актів у 

сфері військової освіти.  

Таким чином, удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави нерозривно пов’язане й залежить від організації системних 

правових досліджень у сфері оборони, узгодженої нормотворчої діяльності 

щодо розробки на цій науковій основі системи військово-адміністративного 

законодавства та підготовки фахівців публічного управління у сфері оборони з 

відповідним рівнем правових знань. 
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            Висновки до розділу 5 

Для створення сучасної ефективної системи оборони держави, успішного 

проведення оборонної реформи важливе значення має вивчення та врахування 

зарубіжного досвіду організації системи оборони, її адміністративно-правового 

забезпечення в країнах-членах НАТО.  

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 між суб’єктами її забезпечення, централізація цілей 

і децентралізація засобів їх досягнення в межах окремих завдань.  

Система публічного управління сферою оборони в країнах-членах НАТО 

характеризується низкою головних ознак: 

– прозорістю, відкритістю, демократичним цивільним контролем за 

сферою оборони, збройними силами з боку громадянського суспільства та 

цивільних політичних і представницьких органів влади; 

– наявністю відповідної системи законодавства у сфері оборони 

(військово-адміністративного законодавства), яка регулює повноваження 

суб’єктів забезпечення оборони, процедури (стандарти) прийняття рішень на 

всіх рівнях управління, у тому числі прийняття рішення командиром 

безпосередньо під час бою відповідно до чинних норм законодавства;  

– чітким розмежуванням на законодавчому рівні функцій, завдань і 

повноважень між суб’єктами забезпечення оборони: Верховний 

Головнокомандувач (Президент, Глава Уряду) – Міністр оборони – Комітет 

начальників штабів (Генеральний штаб) – командування видів, родів військ, 

оперативних командування – з’єднання – військова частина – підрозділ;  
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– здійсненням парламентського та громадського контролю за оборонним 

бюджетом, у тому числі за використанням коштів на закупівлю озброєнь і 

військової техніки, інформація про які є загальнодоступною; 

– створенням спеціальних державних органів для підготовки та прийняття 

найважливіших військово-політичних та військово-стратегічних рішень, 

координації та контролю діяльності всіх суб’єктів забезпечення оборони щодо 

їх виконання (Рада національної безпеки Великобританії, Рада національної 

безпеки ФРН, Рада національної безпеки США, Рада оборони Франції); 

– урегулюванням на законодавчому рівні питань юридичної 

відповідальності посадових осіб суб’єктів забезпечення оборони тощо.  

Водночас у світі сьогодні 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.  

В той же час,  у процесі проведення оборонної реформи Україна повинна  

враховувати  позитивний досвід побудови публічного управління обороною у 

зарубіжних країн. Для підготовки кваліфікованого військового резерву України 

може виявитися корисним досвід Франції з патріотичного виховання й 

підготовки громадян до військової служби через запровадження для молоді 

Національної служби, яка здійснює свою діяльність під контролем збройних 

сил і національної жандармерії. 

Задля забезпечення парламентського контролю за збройними силами та 

сферою оборони держави загалом слід враховувати досвід Німеччини щодо 

запровадження посади та законодавчого врегулювання діяльності 

Уповноваженого парламенту з питань оборони. 

З метою вдосконалення та кодифікації військово-адміністративного 

законодавства й узагалі нормативно-правового регулювання сфери оборони 
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держави варто звернути увагу на досвід США, де в межах зведеного Кодексу 

Сполучених Штатів (United States Code) на законодавчому рівні регулюються 

питання діяльності різних суб’єктів забезпечення національної оборони і 

безпеки, їх повноваження, у тому числі питання діяльності збройних сил 

загалом та окремих видів збройних сил.  

Задля 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, 

котра досліджує й регулює суспільні відносини у сфері оборони держави. 

Об’єктивний розвиток суспільних відносин у сфері оборони вимагає 

наукового правового супроводу суспільних процесів у сфері оборони держави, 

проведення системних правових досліджень під методичним та науковим 

керівництвом одного з провідних дослідних інститутів або юридичних вузів 

країни та створення наукової школи військово-адміністративного права.  

При цьому тематика наукових досліджень повинна бути спрямована, по-

перше, на розвиток доктринальних і теоретико-правових основ забезпечення 

оборони держави, розвиток військово-адміністративного права як підгалузі 

Особливого адміністративного права, теоретичних проблем розвитку та 

вдосконалення системи військово-адміністративного законодавства. По-друге, 

на задоволення практичних потреб адміністративно-правового забезпечення 

оборони держави, усунення прогалин у правовому регулюванні суспільних 

відносин у сфері оборони, створення необхідних правових механізмів для 

реалізації суб’єктами забезпечення оборони, органами військового управління 

своїх повноважень під час відсічі російській військовій агресії. 

Створення ефективної системи оборони держави, проведення оборонної 

реформи, вимагають  взаємоузгодженої нормотворчої діяльності суб’єктів 

забезпечення оборони на всіх рівнях. Нормотворча діяльність суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави повинна бути 

спрямована на створення ефективної системи військо-адміністративного 
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законодавства, яке, на нашу думку, має складати таку ієрархічну систему 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів: 1) Конституція 

України; 2) закони України (включаючи Стратегію національної безпеки 

України, Стратегію воєнної безпеки України, затверджені законом); 3)  

міжнародні  договори  України; 4) підзаконні нормативно-правові акти 

суб’єктів забезпечення оборони. 

          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 

стратегічного рівня військового управління є доцільним обов’язкове вивчення 

спеціальної юридичної дисципліни «Адміністративно-правове забезпечення 

оборони держави». Водночас для фахівців оперативного рівня військового 

управління юридичного профілю, крім інших юридичних дисциплін, 

обов’язковим видається вивчення навчальної дисципліни «Військово-

адміністративне право».  
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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, основними з 

яких є такі:  

1. Доведено, що історичний розвиток системи оборони української 

держави як невід’ємної складової самої держави нерозривно пов’язаний з 

розвитком та існуванням різних форм державності й права українського народу. 

Відповідно до основних історичних періодів розвитку державності 

українського народу, виділено такі основні періоди  становлення і розвитку 

системи оборони держави та її адміністративно-правового забезпечення: 

1-й – від утворення Київської Русі і час перебування у складі Великого 

князівства Литовського (IX–XV I ст. н.е.); 2-й – період українського козацтва, 

від виникнення Запорозької Січі до ліквідації Козацької держави (XVI–

XVIII ст.); 3-й – період активізації державотворчих процесів, національно-

визвольних змагань на початку XX ст. (1917–1921 рр.); 4-й – період 

перебування у складі союзної держави – СРСР (1922–1990 рр. XX ст.); 5-й – 

новітній період, система оборони незалежної України (1991 р. – донині). 

На всіх етап розвитку української держави розвивалася система 

забезпечення оборони держави, що включала в себе органи державного та 

військового управління, а також систему законодавства, що регулювало 

суспільні відносини у сфері оборони. Як свідчить історичний досвід, 

прорахунки та помилки політичного й організаційно-правового характеру щодо 

розбудови системи оборони держави призводили до негативних наслідків для 

українського народу, до втрати державності (1917–1921 рр.) або території 

держави (2014 р. – донині). 
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 Зроблено висновок, що  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, у тому числі 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 в системі складних суспільних 

відносин, зв’язків та залежностей із сукупністю інших суспільних явищ і 

процесів, та пронизує практично 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 військової агресії проти  

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 та 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 військовою агресією, фактичним веденням воєнних дій, 
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необхідністю проведення оборонної реформи для забезпечення оборони, 

захисту суверенітету і територіальної цілісності України, безпосередньо 

впливають на формування в 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.  

Визначено,що методологія дослідження адміністративно-правового 

забезпечення оборони держави – це система взаємопов’язаних методологічних 

підходів, методів, 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 рузіміти «регламентовану адміністративно-правовими нормами 

системну діяльність суб’єктів забезпечення оборони, в першу чергу діяльність 

суб’єктів публічного управління, щодо адміністративно-правового 

регулювання, реалізації, охорони та захисту суспільних відносин у сфері 

оборони, гарантування прав і законних інтересів всіх 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 адміністративно-правовими 
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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 практично 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 в 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 і 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: 1) у зв’язку з 

виконанням органами публічного  управлення покладених на них завдань щодо 

реалізації оборонної функції держави; 2) у зв’язку з реалізацією юридичними 
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особами (публічного і приватного права) своїх прав і обов’язків у сфері 

оборони держави; 3) у зв’язку з реалізацією фізичним 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 слід розуміти 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 у 

адміністративно-правових нормах, права, обов’язки та відповідальність 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони безпосередньо 

породжують правові відносини і реалізуються через них.  

          9. Визначено,  що  адміністративно-правовий статус суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення оборони України - це установлена 

нормами адміністративного права сукупність їх прав, обов’язків та 

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 в 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 
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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, 

ЗС України, Національна гвардія України, інші складові сил оборони); 

3) належністю 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 в 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 та врегулювання суспільних 

відносин у сфері оборони виступають одним із головних чинників 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави та проведення 

оборонної реформи.  

2) Кабінет Міністрів України як вищий орган державної виконавчої влади 

в системі суб’єктів забезпечення оборони України відіграє ключову роль із 

забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, підготовки 
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держави до оборони та її захисту в 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 в 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 повноваження щодо 

прийняття рішення про оголошення стану війни та правового режиму воєнного 

стану виступає гарантією забезпечення демократичного цивільного контролю 

над силами оборони. В той же час  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 
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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 

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 ЗС України. 

          11. Доведено, що  у сучасних умовах, виходячи із  новітнього історичного 

досвіду України, громадянське суспільство виступає суб’єктом який 

безпосередньо впливає на стан забезпечення оборони держави. Його роль 

полягає передусім 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 
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збройної агресії. Особливої уваги потребує питання законодавчого 

врегулювання права на створення суб’єктами громадянського суспільства 

добровольчих підрозділів, відповідно до Конституції України та норм 

міжнародного права, які передбачають право на самооборону в разі збройної 

агресії.  

12. Доведено, що  у реалізації функції оборони держави серед 

спеціальних суб’єктів забезпечення оборони, які належать до сил оборони, 

провідне місце посідають ЗС України як спеціальна державна інституція, 

військове формування, на яке Конституцією України покладено завдання 

забезпечення оборони держави, захисту суверенітету, територіальної цілісності 

й недоторканності в разі збройної агресії або збройного конфлікту. 

Встановлено, що реалізація ЗС України завдань забезпечення оборони 

держави здійснюється правовими засобами у процесі адміністративно-

правового забезпечення, під яким слід розуміти регламентовану комплексом 

військово-адміністративних правових норм діяльність суб’єктів публічного 

управління (державно-владних та військово-управлінських повноважень), що 

спрямована на створення за допомогою правових засобів, способів, форм та 

методів, необхідних сприятливих правових умов для надійного функціонування 

ЗС України та виконання завдань за призначенням з метою гарантованої 

реалізації оборонної функції держави в різних правових режимах (мирного 

часу, особливого періоду, воєнного стану).  

Визначено, що пріоритетною в адміністративно-правовому забезпеченні 

ЗС України слід вважати діяльність суб’єктів  публічного військового 

управління щодо правового регулювання військово-адміністративних 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 
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забезпечення оборони держави. Визначено, що наявна адміністративно-правова 

неузгодженість функцій, завдань та повноважень окремих різновидових та 

різновідомчих складових сил оборони (державних органів, збройних сил, інших 

військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів) призводить 

до неефективного виконання ними завдань забезпечення оборони держави. 

Зясовано, що перспективна система забезпечення оборони держави, 

створення якої передбачено в 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 ЗС України в 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 в межах окремих 

завдань.  

 Визначено, що у процесі проведення оборонної реформи для нас може 

бути корисним позитивний досвід зарубіжних країн щодо реалізації функції 
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демократичного цивільного контролю над силами безпеки і оборони, зокрема 

досвід Німеччини щодо забезпечення парламентського контролю за збройними 

силами, запровадження посади та законодавчого врегулювання діяльності 

Уповноваженого парламенту з питань діяльності збройних сил. 

Для підготовки кваліфікованого військового резерву може виявитися 

корисним досвід Франції з патріотичного виховання й підготовки громадян до 

військової служби через запровадження для молоді національної служби. 

З метою вдосконалення військово-адміністративного законодавства й 

узагалі нормативно-правового регулювання сфери оборони держави варто 

звернути увагу на досвід США щодо законодавчого регулювання діяльності 

різних суб’єктів забезпечення національної оборони, їх повноважень, у тому 

числі діяльності окремих видів збройних сил.  

Водночас необхідно враховувати, що сьогодні 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.  

        15. Обґрунтовано  позицію,  що на  основі  досягнень  сучасної науки 

адміністративного права  з урахуванням зарубіжного досвіду  основними 

напрямками 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 в мирний і воєнний час, у кризових ситуаціях; 
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4)  введення в навчальний процес  дисципліни «Військово-адміністративне 

право»  та обов’язкове включення в 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 в 

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 в 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 в такій редакції «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 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 



483 
 

 

оборону України, захист її національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх 

воєнних загроз, у тому числі в 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, в 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 в 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», у якому має бути врахований сучасний 

досвід забезпечення оборони України в умовах російської військової  агресії та 

стандарти правового регулювання сфери оборони у країна-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». 

18. Підтримуючи ідею, що найбільш оптимальним і досконалим 

варіантом вирішення питання регулювання суспільних відносин у сфері 

оборони, систематизації військово-адміністративного законодавства є 

розроблення та прийняття кодексу національної оборони, вважаємо це 

питанням віддаленої перспективи. Сьогодні суб’єкти адміністративно-
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правового забезпечення оборони України не готові до розроблення і прийняття 

такого законодавчого акта, зокрема, унаслідок недостатньої теоретико-правової 

розробленості цього питання адміністративно-правовою наукою.  

Започаткована в даній роботі наукова дискусія щодо адміністративно- 

правового забезпечення оборони України, в межах розвитку військово-

адміністративного права, як окремої підгалузі Особливого адміністративного 

права, буде сприяти розвитку науки військово-адміністративного права та 

військово-адміністративного законодавства, створенню сучасної ефективної 

системи оборони держави у відповідності до стандартів НАТО.  
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Додаток Б.1 
 

Анкета 
для проведення  опитування фахівців у сфері оборони держави 

 
Шановний колего! 
Пропонуємо Вам відповісти на  запитання, що стосуються актуальних 

проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Запитання 
спрямовані на визначення основних тенденцій щодо  покращення правового 
забезпечення  оборони держави в процесі оборонної реформи. 

Від Вашої особистої уважності, точності  та щирості  відповідей залежить 
якість та достовірність  результатів опитування. Уважно прочитайте запитання і 
оберіть відповідь, яку обведіть колом.   

Прізвище вказувати не потрібно. Ваші відповіді будуть використані 
лише в узагальненому вигляді у науково-практичних цілях. 

Вдячні Вам  за точні і правдиві відповіді! 
 

1. НА ВАШ ПОГЛЯД, ЯКОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ НА СЬОГОДНІ 
ЗАСЛУГОВУЮЄ  ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОБОРОНИ 
ДЕРЖАВИ? 
1. Добре.     2. Задовільно.       3. Незадовільно.        4. Важко відповісти. 
 

2. НА ВАШУ ДУМКУ, ЯК НА ДАНИЙ ЧАС  ВПЛИВАЮТЬ НА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ ТАКІ ЧИННИКИ: 

 ДОБРЕ ЗАДОВІЛЬНО НЕЗАДОВІЛЬНО 
ВАЖКО 

ВІДПОВІСТИ 

Своєчасність прийняття та 
реалізації політичних 
(військово-політичних)  
рішень у сфері оборони 
держави 

1 2 3 4 

Рівень організації взаємодії 
між суб’єктами   забезпечення 
оборони 

1 2 3 4 

Рівень правового 
врегулювання суспільних 
відносин у сфері оборони 
(законодавчими та 
підзаконними актами) 

1 2 3 4 

Рівень забезпечення сучасною 
технікою і озброєнням 

1 2 3 4 

Рівень матеріально-побутового 
забезпечення особового складу

1 2 3 4 

Рівень забезпечення реалізації 
прав і свобод (соціального 
захисту) військовослужбовців 

1 2 3 4 
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Рівень морально-
психологічного стану собового 
складу 

1 2 3 4 

Рівень військової дисципліни 1 2 3 4 
Рівень патріотизму громадян 1 2 3 4 
Рівень патріотизму військово-
службовців 

1 2 3 4 

Рівень  фахової (професійної)  
підготовки керівного складу 

1 2 3 4 

Рівень  правових знань  
(підготовки ) керівного складу 

1 2 3 4 

 

3. В ЯКІЙ МІРІ, НА ВАШ ПОГЛЯД, ЗАЛЕЖИТЬ РІВЕНЬ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ  ДЕРЖАВИ ВІД НАЯВНОСТІ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЇ БАЗИ ЯКА ВІДПОВІДАЄ РЕАЛЬНИМ СІСПІЛЬНИМ 
ВІДНОСИНАМ ТА СУСПІЛЬНОМУ ІНТЕРЕСУ? 
1.Повністю залежить.     2.Залежить у значній мірі.   
3. Взагалі не залежить.   4. Важко відповісти.  

 

4. ЧИ ВІДПОВІДАЄ, НА ВАШУ ДУМКУ,  РЕАЛЬНИМ СУСПІЛЬНИМ 
ВІДНОСИНАМ ТА СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ  ЗАКОНОДАВСТВО У  
СФЕРІ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ? 
 ВІДПОВІДАЄ НЕ ЗОВСІМ 

ВІДПОВІДАЄ 
НЕ 

ВІДПОВІДАЄ 
ВАЖКО 

ВІДПОВІСТИ 

  Закони України 1 2 3 4 
  Підзаконні нормативні акти:     
 Укази Президента України 1 2 3 4 
  Постанови Кабінету Міністрів 
України 

1 2 3 4 

  Відомчі нормативно-правові акти 
(МОУ, ГШ ЗСУ та ін.) 

1 2 3 4 

 

5. НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКИМ ШЛЯХОМ МОЖУТЬ БУТИ 
КОМПЛЕКСНО ВРЕГУЛЬОВАНІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У  СФЕРІ 
ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ? 
1. Прийняттям нових Законів України (Про національну безпеку України, Про  
національну оборону України, Про  Збройні Сили України та  інші). 
2. Внесенням змін в діючі законодавчі акти. 
3. Прийняттям єдиного Кодексу оборони України. 

 

6. ЯКОЇ ОЦІНКИ, НА ВАШ ПОГЛЯД, ЗАСЛУГОВУЮТЬ ДІЮЧІ 
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ  З ПИТАНЬ ОБОРОНИ? 
1.  Добре.  2. Задовільно.  3. Незадовільно.   5. Важко відповіси. 
 

7. ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ  ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОБОРОНИ, НА 
ВАШУ ДУМКУ, НЕОБХІДНО ДООПРАЦЮВАТИ? 
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1. Стосовно  ознак агресії проти України. 
2. Стосовно повноважень та взаємодії суб’єктів забезпечення оборони. 
3. Стосовно застосування Збройних Сил України та інших військових 
формувань. 
4. Стосовно демократичного цивільного контролю за секторм безпеки і 
оборони. 
5. Діюче  законодавство  необхідно повністю переробити. 
6. Діюче  законодавство  не потребує ніяких доопрацювань та внесення змін. 
7. Інше (вкажіть) _____________________________________________ 

 

8. НА ВАШУ ДУМКУ,  ЯК РЕАЛІЗУЮТЬ СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ  
СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН (ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ) У СФЕРІ ОБОРОНИДЕРЖАВИ? 
 добре задовільно незадовільно важко відповісти 

Верховна Рада України. 1 2 3 4 
Президент України. 1 2 3 4 
Рада національної  безпеки і 
оборони України. 

1 2 3 4 

Кабінет Міністрів України. 1 2 3 4 
Міністерство оборони  України. 1 2 3 4 
Інші міністерства, які мають у 
своєму підпорядкуванні 
військові формування 

1 2 3 4 

Місцеві державні адміністрації 1 2 3 4 
Органи місцевого 
самоврядування 

1 2 3 4 

 

9. НА ВАШЕ ПЕРЕКОНАННЯ, ЯКИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ПОВИНЕН ВИСТУПАТИ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА  У СФЕРІ 
ОБОРОНИ? 
1. Президент України.  
2. Рада національної  безпеки і оборони України. 
3. Верховна Рада України. 
4. Кабінет Міністрів України. 
5. Міністерство оборони  України. 

 

10. ЧИ ВІДПОВІДАЮТЬ ІНТЕРЕСАМ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ 
ПОВНОВАЖЕННЯ  ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБОРОНИ? 
1. Відповідають повністю.  2. Відповідають частково.  
3. Не відповідають.              4. Важко відповісти. 
 

11. НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКУ РОЛЬ МАЮТЬ ВІДІГРАВАТИ  
ГРОМАДЯНИ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ? 
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1. Надавати посильну допомогу та підтримку, але самим не здійснювати 
активних дій. 
2. Здійснювати демократичний цивільний контроль над  сектором безпеки і 
оборони. 
3. Брати безпосередню участь, через виконання обов’язків військової служби. 
4. Мати законну можливість створювати добровольчі части для участі в обороні 
держави. 
5. Не брати ніякої участі, адже оборона  – це функція держави.  

 

12. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВІДПОВІДАЄ ПОТРЕБАМ СЬОГОДЕННЯ 
РІВЕНЬ ВИВЧЕННЯ  У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОНИ 
ДЕРЖАВИ? 
1. Відповідає повністю.   2. Відповідає частково.  
3. Не відповідає.              4. Важко відповісти. 

 

13. НА ВАШЕ ПЕРЕКОНАННЯ, ЧИ ПОТРІБНЕУ ВИЩИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ,  ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ, ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЮРИДИЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН ЩОДО   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ? 
1. Обов’язково потрібне.  2.  Можливо потрібне.  
3. Не потрібне.                 4. Важко відповісти. 
 

14. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ МАЮТЬ ОФІЦЕРИ-ВИПУСКНИКИ 
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ 
ПРАВОВИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
(ПІДГОТОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ)? 
1.  Мають необхідний рівень.        2.  Мають недостатній рівень. 
3.  Не мають необхідного рівня.    4. Важко відповісти. 
 

15. ВКАЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА ВІДОМОСТІ ПРО СЕБЕ: 
ВІК:  1. до 30 років.  2. 31-35 років.      3. 36-40 років.      4. 41-45 років.  
 5. 46-50 років.  6. понад 50 років. 
ОСВІТА:  1. Вища.  2. Вища військова.  3. Вища юридична. 
                 4. Наявність наукового ступеню. 5. Наявність вченого звання. 
ДЕ  ПРАЦЮЄТЕ  (ПРОХОДИТЕ СЛУЖБУ): 

1. МОУ.     2. ГШ ЗСУ.     3.Командування виду ЗСУ  або ОК.  
4. Командування бригади. 5. Науково-дослідна установа.   
6. Навчальний заклад. 

СТАЖ РОБОТИ  (СЛУЖБИ) У СФЕРІ ОБОРОНИ: 
1. від 1 до 10 років.  2. від 10 до 15 років.  3. від 15 до 20 років.  
4. від 20 до 25 років.     5. понад 25 років. 
 
Дякуємо за Ваші відповіді ! 
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Додаток Б.2 

 
Аналітична довідка 

за результатами опитування фахівців щодо адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави 

 
Удосконалення системи оборони держави та  рівня її адміністративно-

правого забезпечення вимагає здійснення постійного моніторингу питань 
правового регулювання суспільних відносин у сфері оборони, проблемних 
питань розвитку військово-адміністративного законодавства для здійснення 
ефективної нормотворчої діяльності суб’єктів забезпечення оборони. 

Для  вивчення якісних показників щодо рівня адміністративно-правого 
забезпечення оборони держави, обґрунтування результатів дисертаційної 
роботи було здійснене експертне опитування 237 фахівців у сфері оборони які 
проходять службу (працюють) у Міністерстві оборони України,  Генеральному 
штабі Збройних Сил України, Командуваннях видів Збройних Сил України, 
Оперативних командуваннях, органах військового управління з’єднань, 
науково-дослідних установах та навчальних закладах Міністерства оборони 
України. 

При дослідженні кількісних та якісних  показників адміністративно-
правого забезпечення оборони держави було враховано  рівень військової 
освіти, посаду і стаж роботи у сфері оборони, вік респондентів. 

1. Більшість опитаних респондентів позитивно оцінюють ефективність 
системи забезпечення оборони держави – більше 56 % (задовільно – 54,1%, 
добре – 2,5%), незадовільною оцінюють ефективність системи забезпечення 
оборони держави 13,4% респондентів, 30%  респондентів важко оцінити 
ефективність системи забезпечення оборони держави.  
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Рис. А) Загальна оцінка, якої заслуговує на сьогодні ефективність системи 
забезпечення оборони держави 

2. Серед основних чинників які впливають на стан забезпечення 
оборони, на думку опитаних фахівців, в цілому позитивно впливає своєчасність 
прийняття та реалізації політичних (військово-політичних)  рішень у сфері 
оборони держави (задовільно – 51,7%, добре – 10,8% ), незадовільно – 33,3%та 
рівень організації взаємодії між суб’єктами   забезпечення оборони (задовільно 
– 50,8%, добре – 4,2%,), незадовільно – 37,5%. Рівень правового врегулювання 
суспільних відносин у сфері оборони позитивно оцінюють 60% (задовільно – 
52,5%, добре – 7,5%), незадовільно – 35,7%.  

 
 

Рис. Б) Чинники, що впливають на забезпечення оборони держави 
 
3. Оцінюючи сучасний стан нормативно-правового забезпечення  

оборони держави, більшість -67 % респондентів вважають, що рівень 
забезпечення  оборони у значній мірі залежить від наявності нормативно-
правової бази у сфері оборони,  а на думку  2, 3 % повністю залежить. 

4. Щодо питань   нормативно-правового  регулювання сфери оборони 
держави,  на  думку більшості опитаних фахівців  (в межах 60-70%), наявне 
законодавство у сфері оборони  не зовсім відповідає реальним суспільним 
відносинам та суспільним потребам. Так, закони України,не зовсім 
відповідають – 67,5%, не відповідають – 6,7%, і лише  20% вважають, що 
відповідають. Укази Президента України, відповідають - 25%, не зовсім 
відповідають – 61,7%, не відповідають – 5,8%. Постанови КМУ, відповідають – 
7,5%, не зовсім відповідають – 71,6%, не відповідають – 11,7%.  Відомчі 
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нормативно-правові акти, відповідають – 22,5%, не зовсім відповідають – 63,%, 
не відповідають – 7,5%. 

 
Рис. В) Відповідність законодавства у сфері оборони держави реальним 
суспільним відносинам та суспільним інтересам 

5. Наслідком такої оцінки відповідності законодавства реальним 
суспільним відносинам  стало домінування думки(за це висловилося 62%  
опитаних)про необхідність внесенням змін в діючі законодавчі акти(33%), та 
прийняття нових Законів України (Про національну безпеку України, Про 
національну оборону України, Про Збройні Сили України та інші) – 29 %. 

6. В цілому,  на думку респондентів, діючі законодавчі акти з питань 
оборони  держави заслуговують на оцінку добре – 6,7%, задовільно – 66,7%, 
незадовільно – 20%. 
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Рис. Г) Оцінка, якої заслуговують діючі законодавчі акти з питань оборони 
7. Серед основних питань які потребують законодавчого врегулювання 

домінують  питання стосовно повноважень та взаємодії суб’єктів забезпечення 
оборони  -  39%,та питання застосування Збройних Сил України та інших 
військових формувань  -  32%. 

8. Переважна кількість опитаних фахівців  вважає  задовільною 
діяльність суб’єктів забезпечення оборони щодо реалізації своїх повноважень 
по розробці та прийняттю нормативно-правових актів у сфері оборони. На їх 
думку нормотворчу діяльність суб’єктів забезпечення оборони можна оцінити: 
Верховна рада України – добре 5, 3 %, задовільно – 41,9%, незадовільно – 
50,9%; Президент України – добре 23,7%, задовільно – 65,9%, незадовільно – 
8,5%; Рада Національної безпеки і оборони України – добре 13,6%, задовільно – 
58,5%, незадовільно – 21,9%; Кабінет  Міністрів України – добре 3,9%, 
задовільно – 49,1%, незадовільно – 40,7%; Міністерство оборони України – 
добре 21,0%, задовільно – 68,9%, незадовільно – 8,1%; інші міністерства, які 
мають у підпорядкуванні військові формування – добре 4,4%, задовільно – 
43,5%, незадовільно – 33,6%. 

Рис. Ґ) Реалізація повноважень суб’єктами забезпечення оборони держави 
щодо правового регулювання суспільних відносин (прийняття 
нормативно-правових актів) у сфері оборони держави 
 

9. На думку опитаних фахівців, ініціаторами внесення змін до 
законодавства у сфері оборони держави повинні виступати державні органи, які 
безпосередньо відповідають за її забезпечення: Президент України – 45 % 
опитаних, Міністерство оборони України – 39 %. 

10.Більшість опитаних вважають, що повноваження органів державної 
влади у сфері оборони відповідають  інтересам забезпечення оборони частково– 
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58,5%,відповідають повністю -11%, 23,5% - не відповідають і потребують 
уточнення. 

11. Цікавою виявилася позиція щодо ролі громадянського суспільства у 
забезпеченні оборони держави. Більшість – 51,5 % опитаних вважають, що 
громадяни повинні брати безпосередню участь у забезпеченні оборони держав 
через виконання  обов’язків військової служби, а через здійснення 
демократичного цивільного контролю -30,5%. Лише6,0 % опитаних вважає, що 
громадяни України повинні мати законну можливість створювати добровольчі 
підрозділи для участі в обороні держави. 

 

 
 

Рис. Д) Роль громадян, громадянського суспільства в забезпеченні оборони 
держави 

 
12. На думку більшості опитаних експертів рівень вивчення у вищих військових 
навчальних закладах питань адміністративно-правового забезпечення оборони 
державив цілому відповідає потребам сьогодення–63,4% (відповідає повністю –
39,3% ,  відповідає частково –24,1%), не відповідає –25,6%. 
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Рис. Е) Необхідність викладання спеціальних юридичних дисциплін щодо 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави у вищих 
військових навчальних закладах 

 
13. Виходячи з цього, на їх думку, у вищих військових навчальних 

закладах обов’язково потрібне викладання спеціальних юридичних дисциплін 
щодо  адміністративно-правового забезпечення оборони - 75,8% опитаних, 
21,7% - можливо потрібне. 

14. Оцінюючи рівень юридичної фахової підготовки офіцерів-
випускників вищих військових навчальних закладів щодо здійснення 
нормотворчої діяльності, Дані опитування показали, що мають необхідний 
рівень – 18,7%, мають недостатній рівень – 54,1%, не мають необхідного рівня 
– 21,7%. 
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Рис. Є) Рівень правових знань офіцерів-випускників вищих військових 
навчальних закладів  для здійснення нормотворчої діяльності (підготовки 
нормативно-правових актів) 

 
Висновки за результатами  дослідження. 
Більшість опитаних респондентів позитивно оцінюють ефективність 

системи забезпечення оборони держави. На  їх  думку, рівень забезпечення  
оборони у значній мірі залежить від наявності нормативно-правової бази, 
військово-адміністративного законодавства яке регулює сферу оборони 
держави. Суспільні відносини у сфері оборони держави повинні  бути 
врегульовані  ієрархічною системою нормативно-правових актів військово-
адміністративного законодавства. 

Нині наявне військово-адміністративного законодавство не зовсім 
відповідає реальним суспільним відносинам  у сфері оборони держави та 
потребує удосконалення, внесенням змін в діючі законодавчі акти і прийняття 
нових Законів України (Про національну безпеку України, Про національну 
оборону України, Про Збройні Сили України та інші).В цілому, діючі 
законодавчі акти з питань оборони заслуговують на оцінку задовільно. 

Серед основних питань які потребують законодавчого врегулювання 
домінують  питання стосовно повноважень та взаємодії суб’єктів забезпечення 
оборони, а також  питання застосування Збройних Сил України та інших 
військових формувань. Ініціаторами внесення відповідних змін у військове 
законодавство повинні виступати державні органи які безпосередньо 
відповідають за забезпечення оборони держави: Президент України та 
Міністерство оборони України. Нормотворчу діяльність суб’єктів забезпечення 
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оборони щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів у сфері 
оборони є задовільною.  

Громадяни України повинні брати безпосередню участь у забезпеченні 
оборони держави виконуючи обов’язки військової служби, та через здійснення 
демократичного цивільного контроль над сектором безпеки і оборони. 

Рівень вивчення у вищих військових навчальних закладах питань 
адміністративно-правового забезпечення оборони держави в цілому відповідає 
потребам сьогодення. В той же час,рівень юридичної фахової підготовки 
офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів щодо здійснення 
нормотворчої діяльності, не відповідає сучасним вимогам. Виходячи з цього, у 
вищих військових навчальних закладах обов’язково потрібне викладання 
спеціальних юридичних дисциплін з питань адміністративно-правового 
забезпечення оборони держави. 
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Додаток  В 

Проект    структури закону 

 

                                                ЗАКОН УКРАЇНИ 

                                    «Про  національну оборону України» 

Розділ I 

ЗАСАДИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ  

Стаття 1. Визначення основних термінів 

Стаття 2. Основні завдання державної політики у сфері оборони 

Стаття 3. Правова основа  державної політики у сфері оборони 

Стаття 4. Принципи державної політики у сфері оборони  

Стаття 5. Підготовка держави до оборони 

Стаття 6. Відсіч збройної агресії проти  України 

Розділ II 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  У СФЕРІ 

ОБОРОНИ 

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України у сфері оборони 

Стаття 8. Повноваження Президента України у сфері оборони 

Стаття 9. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України 

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони 

Стаття 11. Повноваження центральних та інших органів виконавчої влади у 

сфері оборони 

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій у сфері оборони 

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері оборони 

Розділ III 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ,   

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,  ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОБОРОНИ 
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Стаття 14. Права та обов'язки підприємств і організацій, обов'язки їх посадових 

осіб у сфері оборони 

Стаття 15. Права та обов'язки громадських організацій у сфері оборони 

Стаття 16. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони 

Розділ IV 

СИЛИ  ОБОРОНИ 

Стаття 17. Складові сил оборони 

Стаття 18. Стратегічне керівництво та управління  силами оборони 

Стаття 19. Повноваження Міністерства оборони України 

Стаття 20. Збройні Сили України 

Стаття 21. Повноваження Головнокомандувача Збройних Сил України 

Стаття 22.Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України 

Стаття 23. Державна спеціальна служба транспорту 

Стаття 24.  Національна гвардія України 

Стаття 25. Державна прикордонна служба  України 

Стаття 26. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України 

Стаття 27. Служба безпеки України 

Стаття 28. Управління державної охорони України 

Стаття 29. Розвідувальні органи України 

Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері оборони. 

Розділ V 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОБОРОНИ 

Стаття 31. Види економічного забезпечення 

Стаття 32. Фінансування оборони 

Стаття 33. Інфраструктура оборони 

Стаття 34. Матеріально-технічне забезпечення оборони 

 

 

Розділ VI 
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  ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД.  ВОЄННИЙ СТАН.СТАН ВІЙНИ. 

Стаття 35. Особливий період 

Стаття 36. Воєнний стан 

Стаття 37. Стан війни 

Розділ VII 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА.ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Стаття 38. Завдання територіальної оборони 

Стаття 39.   Керівництво та управління територіальною обороною 

Стаття 40. Заходи територіальної оборони 

Стаття 41. Сили і засоби територіальної оборони 

Стаття 42. Підрозділи територіальної оборони 

Стаття 43. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення територіальної 

оборони 

Стаття 44. Цивільний захист України 

Розділ IX 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ОБОРОНУ УКРАЇНИ 

Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства про національну 

оборону України 

Розділ X 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
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Додаток Г 

Проект    структури закону 

 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з питань діяльності сектору 

безпеки і оборони» 
 

Розділ I 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Визначення основних термінів 

Стаття 2. Правова основа   здійснення контролю Уповноваженим 

Стаття 3. Принципи здійснення контролю Уповноваженим 

Розділ II 

ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕННОГО  

Стаття 4. Правовий статус Уповноваженого 

Стаття 5. Вимоги до кандидатури  Уповноваженого 

Стаття 6. Порядок призначення на посаду Уповноваженого 

Стаття 7. Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого 

Розділ III 

 ЗДІЙСНЕННЯ  КОНТРОЛЮ УПОВНОВАЖЕНИМ  

Стаття 8. Мета парламентського контролю 

Стаття 9. Підстави для призначення перевірок та  провадження справ  

Стаття 10. Розгляд звернень до Уповноваженого 

Стаття 11. Обов’язок співпраці з Уповноваженим 

Стаття 12. Співпраця Уповноваженого з Верховною Радою України 

Стаття 13. Гарантії захисту прав громадян при зверненні до Уповноваженого 

Стаття 14. Обов’язки Уповноваженого щодо конфіденційності 

Стаття 15. Особливості та обмеження у здійсненні контролю  

Стаття 16. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого 
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Розділ IV 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  УПОВНОВАЖЕНОГО 

Стаття 16. Секретаріат Уповноваженого 

Стаття 17. Фінансування  діяльності  Уповноваженого 

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



511 
 

 

 



512 
 

 

 



513 
 

 

Додаток Д.3 
 

 
  



514 
 

 

 

  



515 
 

 

 

  



516 
 

 

 



517 
 

 
 



518 
 

 

Додаток Д.5 
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