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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У Конституції України (ст. 17) встановлено, що держава 

забезпечує соціальний захист громадян та членів їхніх сімей, які перебувають на 

військовій службі в Збройних Силах України, а чинні нормативно-правові акти 

про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей 

визначають систему і зміст соціального захисту військовослужбовців, проте 

держава на даному етапі не може забезпечити ефективного і реального 

соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. В умовах 

гібридної агресії проти України істотного значення для забезпечення безпеки та 

обороноздатності держави набуває не тільки наявність достатньої кількості 

озброєних формувань, а й належний соціальний захист офіцерського складу 

Збройних Сил України, що є елементом обороноздатності. Проте 

адміністративно-правове регулювання соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України наразі залишається досить неоднозначним, 

фрагментарним і неузгодженим, а процес його формування має здебільшого 

безсистемний і непослідовний характер, стосуючись переважно лише окремих 

аспектів його організації, без урахування потреб офіцерського складу і досвіду 

зарубіжних країн. Так, нині все ще остаточно не отримала належного 

законодавчого регламентування чітка система соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України, процедура для отримання грошових виплат, 

земельних ділянок, житла або кредитів на житло, санітарно-курортного 

забезпечення.  

Наведені недоліки створюють негативну тенденцію, що виражається у 

неефективності діяльності офіцерського складу Збройних Сил України. Адже, за 

результатами проведеного у березні–квітні 2017 р. анкетування, якість 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України 26 % опитаних 

оцінюють задовільно, а 48,7 % – незадовільно. За даними «Білої книги – 2016. 

Збройні Сили України», підготовленої Міністерством оборони України та 

Генеральним штабом Збройних Сил України, «залишаються гострими проблеми 

медичного, санітарно-курортного забезпечення, забезпечення житлом, інфляція 

поглинає збільшені грошові виплати». Такий стан та інші супутні проблеми 

актуалізують питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України.  

Фундаментальною та основоположною базою дослідження є праці із загальної 

проблематики публічного адміністрування, з теорії правового регулювання 

забезпечення і соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України, 

різних процесуальних та матеріальних галузей права, створені відомими 

вітчизняними та зарубіжними вченими, такими як: В. Б. Авер’янов, 

С. С. Алексєєв, Н. О. Армаш, Д. М. Бахрах, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, 

О. Г. Бондар, С. В. Ващенко, М. Ю. Віхляєв, В. М. Гаращук, Л. П. Коваленко, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Ю. Х. Куразов, 

Є. В. Курінний, В. А. Ліпкан, П. С. Лютіков, М. О. Лютікова, Л. Б. Мазур, 

Р. С. Мельник, В. Я. Настюк, А. О. Селіванов, О. Ф. Скакун, І. О. Сквірський, 

С. Г. Стеценко, та іншими науковцями.  
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Проблема адміністративно-правового регулювання соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України стосується життєвих інтересів 

військовослужбовців, набуваючи в умовах реформування системи соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України особливого значення. Однак 

комплексного дослідження у цій сфері на рівні дисертації чи монографії не 

проводилося.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах Стратегії розвитку наукових досліджень НАПрН України на 

2016–2020 рр., затвердженої Постановою Загальних зборів НАПрН України 

03 березня 2016 р., Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», затвердженої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Воєнної доктрини 

України, затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. 

№ 555/2015, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої 

Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016, та Концепції 

адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України 

від 22 липня 1998 р. № 810. Крім цього, тема дисертації відповідає Державній 

цільовій науково-технічній та соціальній програмі «Наука в університетах» на 

2008–2017 рр., затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 вересня 2007 р. № 1155.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб 

на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел 

визначити сутність адміністративно-правового регулювання соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України, окреслити проблеми його 

нормативного визначення, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства у цій сфері і практики його застосування. Для досягнення 

вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– окреслити історіографію дослідження проблем адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України у 

вітчизняній правовій доктрині, визначити її етапи із формулюванням 

специфічних рис кожного; 

– розкрити сутність, основні ознаки соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України як об’єкта адміністративно-правового регулювання та 

надати його поняття;  

– охарактеризувати принципи як засадничі елементи механізму 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України; 

 запропонувати систему законодавства України з питань адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України;  

– визначити поняття і систему суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України; 

– розкрити сутність механізму адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України;  
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– узагальнити зарубіжний досвід правового регулювання соціального захисту 

офіцерського складу збройних сил та виділити основні умови і пріоритети його 

впровадження в Україні;  

– сформулювати основні напрями вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України та 

пропозиції щодо їх законодавчої фіксації. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають у 

процесі адміністративно-правового регулювання забезпечення соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України.  

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, які 

забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. У ході дослідження 

використовувалися: діалектичний метод – для з’ясування сутності відносин, що 

виникають у процесі адміністративно-правового регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України, обґрунтування основних 

понять, дослідження правових явищ у контексті їх розвитку та взаємозв’язку 

(розділи 1, 2, 3); структурно-системний метод – для характеристики особливостей 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України в частині охорони здоров’я (розділ 2); аналітико-

синтетичний метод – для аналізу наукових і нормативних джерел, встановлення їх 

особливостей і значення в регламентуванні відносин у сфері соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України (розділи 1, 2, 3); порівняльно-

правовий метод – для порівняльного аналізу норм права України та міжнародних 

стандартів у сфері соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України (підрозділи 1.1, 3.1). За допомогою формально-юридичного методу 

досліджувалися положення нормативно-правових актів, які регулюють відносини 

в цій сфері (розділи 1, 2, 3).  

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з питань 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України. Для розроблення пропозицій з удосконалення 

законодавства України з питань адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України використано 

законодавство країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(зокрема, Королівства Данія, Королівства Швеція, Республіки Білорусь, 

Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період з 2015 р. по перше півріччя 

2017 р., інформація Єдиного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства оборони України, Міністерства охорони 

здоров’я України, інших суб’єктів публічної адміністрації, а також результати 

соціологічного опитування 173 респондентів. 



4 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням адміністративно-правового регулювання соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, 

зокрема:  

уперше:  

– визначено історіографію розроблення проблем адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України в 

українській адміністративно-правовій доктрині, у зв’язку з чим виділено три її 

етапи: перший – з 20-х рр. ХХ ст. – до 1991 р., другий – з 1991 р. – до березня 

2014 р., третій – з березня 2014 р. – дотепер. Кожен із цих етапів має свою 

специфіку, що дало змогу простежити тенденцію до спеціалізації доктринальних 

тематичних досліджень, яку варто посилити, одночасно враховуючи здобутки 

вітчизняної та зарубіжної правової науки; 

 сформульовано дефініцію соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України як об’єкта адміністративно-правового регулювання: це 

організаційно-правова діяльність держави (та суб’єктів владних повноважень) 

щодо матеріального забезпечення, соціального обслуговування, надання медичної 

та фармацевтичної допомоги за рахунок спеціально створених фінансових джерел 

особам офіцерського складу Збройних Сил України. Його системою є комплекс 

управлінських актів, адміністративно-правових заходів, спеціально 

уповноважених суб’єктів, які реалізують соціальний захист офіцерського складу 

Збройних Сил України. Його структура включає: соціальне забезпечення, 

гарантії, страхування, допомогу, заходи та інші елементи; 

– внесено пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України 

шляхом розроблення й ухвалення довгострокової стратегії сталого розвитку цього 

інституту мінімум на 20 років, а також єдиного кодифікованого законодавчого 

акта про соціальний захист офіцерського складу Збройних Сил України з 

урахуванням найкращих зарубіжних зразків адміністративно-правового 

регулювання у цій сфері;  

удосконалено:  
– наукові положення про систему суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України 

(органи Пенсійного фонду України, Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків та професійних захворювань України, Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України, органи Міністерства праці та 

соціальної політики України, органи пенсійного забезпечення Міністерства 

оборони України, інші військові формування, органи Державної служби 

зайнятості України (центри зайнятості), органи Міністерства охорони здоров’я 

України та інші), форми і методи їхньої діяльності, в результаті чого 

сформульовано висновок про численність зазначених суб’єктів, серед яких 

присутні як публічні, так і непублічні інституції; з’ясовано роль кожної з них та 

зміст взаємозв’язків між ними, а також запропоновано шляхи покращення їх 
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структури та діяльності, що зрештою дало змогу обґрунтувати доцільність 

пропозиції щодо створення Служби соціального захисту військовослужбовців при 

Міністерстві оборони України; 

– наукові підходи щодо принципів адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України, запропоновано 

розуміти вказані принципи як вихідні, об’єктивно зумовлені, універсальні засади, 

що характеризуються загальною значущістю, імперативністю, на підставі яких 

виникають відносини між військовослужбовцями Збройних Сил України та 

суб’єктами забезпечення їхнього права на соціальний захист. На підставі 

дослідження загальних принципів адміністративно-правового регулювання та з 

урахуванням особливостей принципів соціального захисту сформульовано 

принципи, на яких має ґрунтуватися адміністративно-правове регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України; 

дістали подальшого розвитку:  
– наукові положення про класифікацію актів законодавства України з питань 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України за ознакою їх юридичної сили; констатовано, що 

такі законодавчі акти існують не ізольовано, а перебувають у певній 

підпорядкованості, утворюючи систему. При цьому зазначено, що система такого 

законодавства не обмежується Законами України ««Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 

міжнародними договорами України. Автором класифіковано адміністративно-

правові акти з питань адміністративно-правового регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України на: міжнародні договори, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; закони та інші 

акти, що мають силу закону (наприклад, Закон України «Про участь України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»); постанови Верховної 

Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; 

нормативні накази центральних органів виконавчої влади та ін.;  

– наукові положення, які стосуються узагальнення зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу збройних сил та визначення основних напрямів його запозичення в 

Україні; у зв’язку із цим встановлено, що відповідний досвід зарубіжних країн 

необхідно використовувати у вітчизняній практиці державно-правового 

будівництва виважено, відповідно до історії і правових традицій українського 

народу; 
– загальні теоретико-правові положення про понятійний апарат із питань 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України, а саме: історичні, етнічні, політичні та інші 

чинники, що визначили специфіку нинішнього рівня розвитку адміністративно-

правової науки, у лінгвістичному, економічному, правовому та інших аспектах 

якої криються юридико-технічні проблеми якісного розроблення та ефективного 

застосування норм адміністративного права та адміністративно-процесуальних 
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норм, зокрема тих, які регулюють соціальний захист офіцерського складу 

Збройних Сил України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення проблем 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України;  

– правотворчій діяльності – для вдосконалення національного законодавства, 

яке регламентує досліджувані суспільні відносини;  

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення реалізації механізму 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України; 

– навчальному процесі – під час викладання студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Публічне адміністрування», 

«Військова адміністрація», підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей і наукових 

повідомлень (акт впровадження Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого від 16.03.2017).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації були оприлюднені на 4 науково-практичних конференціях, а саме: 

«Новітні технології – для захисту повітряного простору» (м. Харків, 2013 р.); 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 2014 р.); 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 2015 р.); 

«Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (м. Харків, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, із них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які містять вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 237 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

213 сторінок. Список використаних джерел налічує 147 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів 

і публікації. 

Розділ 1 «Історіографічні і теоретичні засади дослідження 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України» складається з трьох підрозділів. 

7 
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У підрозділі 1.1 «Історіографія дослідження феномену правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України у вітчизняній та 

зарубіжній адміністративно-правовій доктрині» розкрито ґенезу наукових 

досліджень відповідного правового феномену. Зокрема, виокремлено три етапи 

історіографії дослідження феномену адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України у вітчизняній та 

зарубіжній адміністративно-правовій доктрині. Для першого етапу (з 20-х рр. 

ХХ ст. – до 1991 р., з піком видання наукових робіт у 70–80-х рр. ХХ ст.) 

характерне те, що в роботах О. Б. Агапова, К. С. Бєльського, Г. Г. Бребена, 

Г. Г. Заблоцького, В. М. Курицина, Ю. М. Старилова та багатьох інших учених 

містяться засадничі положення про соціальний захист військовослужбовців 

Збройних Сил України. Другий етап починається після здобуття Україною 

незалежності, коли фундаментальні положення про механізми соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України не тільки органами публічної 

влади, але й усім суспільством почали кардинально змінюватися, що отримувало 

відповідне потужне доктринальне обґрунтування й законодавчу фіксацію. Його 

закінчення відзначається чітким і послідовним визначенням у березні 2014 р. 

вектору трансформації механізмів адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України відповідно до 

високих європейських стандартів. На другому етапі зусилля вчених-правників 

були спрямовані на створення мінімально необхідної юридичної основи для 

забезпечення наступництва життєздатних радянських досягнень соціального 

захисту офіцерського складу. Третій етап (з березня 2014 р. – дотепер) 

відзначається виключно послідовним «втягненням» перетворень адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України у загальний контекст європейських традицій права.  

У підрозділі 1.2 «Соціальний захист офіцерського складу Збройних Сил 
України як об’єкт адміністративно-правового регулювання» визначено сутність 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання. Вітчизняне законодавство надає 

офіцерському складу Збройних Сил України низку видів соціального захисту, 

проте має місце їх декларативний характер або ігнорування в соціальній практиці. 

Соціальний захист офіцерського складу Збройних Сил України потребує 

гарантування з боку держави шляхом формування ефективної державної політики 

у соціальній галузі, створення дієвого механізму її реалізації. У підрозділі 

проаналізовано визначення поняття «офіцерський склад Збройних Сил України», 

наявні доктринальні дефініції понять «соціальний захист офіцерського складу 

Збройних Сил України» і «забезпечення соціальним захистом 

військовослужбовців Збройних Сил України», наукові підходи до класифікації 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. На основі 

аналізу вдосконалено поняття «соціальний захист офіцерського складу Збройних 

Сил України» і запропоновано авторський варіант класифікації вказаного 

соціального захисту з урахуванням: різноплановості надання послуг у сфері 

соціального захисту і напрямів медичної діяльності; розгалуженості й 

некодифікованості вітчизняного адміністративного законодавства; 
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диференційованості офіцерського складу Збройних Сил України залежно від віку, 

стану здоров’я, статі, професійної діяльності, інших особливостей. Визначено, що 

державне регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України потребує реформування структури грошового забезпечення офіцерського 

складу Збройних Сил України, удосконалення механізмів державного 

регулювання медичного аспекту їх соціального захисту та обґрунтування 

концепції державного регулювання соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України в умовах реформування Збройних Сил держави. 

Підрозділ 1.3 «Принципи адміністративно-правового регулювання соціального 
захисту офіцерського складу Збройних Сил України» присвячено загальній 

характеристиці принципів адміністративно-правового регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України. Для виявлення специфічних 

властивостей принципів вони класифікуються на групи за різними ознаками: а) за 

дією в системі адміністративного права – на загальні, міжгалузеві і галузеві; б) за 

формою нормативного закріплення – закріплені Конституцією України і в 

адміністративному законодавстві про соціальний захист офіцерського складу 

Збройних Сил України; в) за роллю в регулюванні адміністративно-правового 

становища суб’єктів правовідносин – на принципи, які визначають 

адміністративно-правову діяльність органів, та принципи, що визначають 

процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у наданні соціального захисту; 

г) за предметом регулювання – на принципи організації адміністративно-правової 

діяльності і функціональні принципи процесуальної діяльності; на принципи, які 

визначають зміст соціального захисту (верховенство права, взаємодія з 

населенням на засадах партнерства), і принципи, що визначають процесуальну 

форму виконання процесуальних дій (безперервність); д) за їх значимістю – на 

фундаментальні (абсолютні – дотримання прав і свобод людини, законність) і 

конструктивні (відкритість та прозорість, політична нейтральність). 

Класифікацію принципів здійснено за змішаною основою, наприклад, за дією в 

системі права і за формою нормативного закріплення або за предметом 

регулювання, але найбільш поширена класифікація принципів – за формою 

нормативного закріплення. Зокрема, вдосконалення законодавства та 

реформування Збройних Сил України ґрунтується на доктрині, базовими 

засадами якої є повага до прав людини, орієнтованість на слугування суспільству, 

підзвітність, підконтрольність громадянському суспільству, позапартійність 

(політична нейтральність), прозорість. 

Розділ 2 «Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України» складається 

з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Законодавство України з питань адміністративно-
правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України» здійснено аналіз актів законодавства з питань адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України відповідно до їх класифікації за ознакою юридичної сили. Досліджено 

низку підзаконних нормативно-правових актів у сфері регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України: постанови Верховної Ради 
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України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, акти органів місцевого 

самоврядування.  

Проаналізовано чинні міжнародні договори стосовно соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також рішення Конституційного Суду України 

щодо офіційного тлумачення конституційного положення про безоплатну 

медичну допомогу і визначення відповідності Конституції України положень 

нормативних актів, які встановлюють перелік платних медичних послуг у 

закладах охорони здоров’я державної власності. За роки незалежності України 

прийнято низку законів і підзаконних нормативних актів, спрямованих на 

врегулювання окремих аспектів адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. Водночас 

вітчизняне законодавство у цій сфері потребує вдосконалення. Формування 

нормативно-правової бази з питань соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України має здійснюватися на основі єдиної концепції, з 

дотриманням засад конституційного розвитку законодавства, на принципах 

верховенства права й законності, системності й динамічності нормотворчого 

процесу, диференціації нормативно-правових актів.  

У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання 
соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України» визначено склад 

і взаємозв’язки, роль і значення системи цих суб’єктів. З’ясовано, що специфіка 

правових відносин у сфері соціального захисту офіцерського складу Збройних 

Сил як об’єкта управління, її складний характер, розмаїття форм зовнішнього 

прояву об’єктивно передбачають існування системи суб’єктів управління нею. 

Відповідні суб’єкти не просто існують самі по собі, а взаємодіють, завдяки чому 

доцільно вести мову саме про їх систему. Встановлено, що загальне 

адміністративно-правове регулювання у вказаній сфері здійснюють Верховна 

Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України. Особливий 

акцент зроблено на аналізі повноважень з управління цією сферою 

спеціалізованих суб’єктів: 1) центрального органу публічної влади у сфері 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил; 2) муніципальних 

органів – виконавчих комітетів місцевих рад (їхніх підрозділів) і місцевих 

державних адміністрацій; 3) спеціально уповноважених державних органів, які 

діють у межах окремих напрямів відносин у сфері соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил; 4) відкритого суспільства та соціальних груп; 

5) органів державної влади загальної компетенції: адміністративного спрямування 

– Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України та ін.; 

правоохоронного спрямування і/або з адміністративно-юрисдикційними 

функціями – Пенсійного фонду України, Державної фінансової інспекції України, 

Державної фіскальної служби України та ін. Дисертант аналізує управлінську 

діяльність цих суб’єктів та їх територіальних органів.  

У підрозділі 2.3 «Сутність механізму адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України» 
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розкрито сутність, природу та поняття механізму адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. 

Досліджено такі правові категорії, як «механізм правового регулювання» та 

«механізм адміністративно-правового регулювання», елементи, що становлять 

механізм адміністративно-правового регулювання. Наголошено на динамічному 

характері механізму адміністративно-правового регулювання. 

Проаналізовано стадії механізму адміністративно-правового регулювання. 

Зауважено, що для повноцінного функціонування механізм адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу має пройти такі 

стадії: стадію регламентації суспільних відносин, стадію виникнення 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, стадію реалізації, стадію контролю 

та оцінки ефективності.  

Акцентовано увагу на нехтуванні, а іноді й взагалі виключенні з числа стадій 

стадії контролю та оцінки ефективності адміністративно-правового регулювання, 

а також стадії притягнення до відповідальності, що особливо негативно впливає 

на регулювання та реалізацію прав офіцерів на соціальний захист. 

Розділ 3 «Основні пріоритети розвитку механізмів адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних 

Сил України» складається з двох підрозділів. 

Підрозділ 3.1 «Міжнародні стандарти і зарубіжний досвід у сфері 
адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 
складу військовослужбовців» присвячений аналізу міжнародних стандартів і 

документів та вивченню зарубіжного досвіду у сфері правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу військовослужбовців. Визначено, що 

міжнародні нормативно-правові документи незалежно від того, який характер 

вони мають – рекомендаційний чи обов’язковий, впливають на формування 

національного законодавства. Наголошено, що для вдосконалення вітчизняного 

законодавства й більш ефективної дії впроваджених програм, що стосуються 

соціального захисту офіцерського складу військовослужбовців, необхідна 

подальша адаптація українського законодавства до міжнародного з урахуванням 

особливостей нашої країни та суспільства й позитивного досвіду більш 

розвинених країн у цьому питанні. Побудовано їх систему, яка охоплює: всесвітні 

міжнародні акти із соціального захисту офіцерського складу 

військовослужбовців; загальні міжнародні документи про соціальний захист 

офіцерського складу військовослужбовців; акти про соціальний захист 

офіцерського складу військовослужбовців у різних сферах життєдіяльності, 

прийняті міжнародними організаціями; документи, прийняті в результаті 

співпраці національних державних органів і міжнародних організацій.  

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення механізмів адміністративно-
правового регулювання у сфері соціального захисту офіцерського складу Збройних 

Сил України» визначено ключові заходи розвитку перспективного та внесення 

змін і доповнень до чинного законодавства України з питань адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України (концептуального, засадничого, організаційного, в т. ч. соціально-

економічного і контрольно-наглядового, характеру). Викладено концептуальні 



11 

питання, що потребують уваги у сфері соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України, для приведення якості національного законодавства в 

належний стан, який забезпечував би дотримання прав, свобод і законних 

інтересів щодо соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. 

Наголошено на необхідності вдосконалення інституту Уповноваженого 

Президента України із соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України. Це зумовлено не тільки необхідністю підвищення в Україні 

ефективності дотримання прав і законних інтересів офіцерського складу 

Збройних Сил України, а й адаптацією вітчизняного законодавства і стандартів до 

законодавства і стандартів країн ЄС. Положення, яке сьогодні регламентує 

діяльність Уповноваженого Президента України із соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України, потребує змін і доповнень, 

спрямованих на посилення правового статусу Уповноваженого. Пропонується 

авторський проект удосконаленого Положення про Уповноваженого Президента 

України із соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у вивченні та вдосконаленні теоретичних положень щодо 

змісту адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України, формуванні пріоритетних напрямів розвитку 

такого регулювання, що дало змогу розробити рекомендації з удосконалення 

національного адміністративного законодавства у зазначеній сфері. Серед 

висновків, зроблених у дослідженні, найбільш суттєвими і важливими є такі:  

1. Встановлено, що розвиток уявлень про адміністративно-правове 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України на 

рівні доктрини, законодавства й практики пройшов такі етапи: перший (з 20-х рр. 

ХХ ст. – до 1991 р.) характеризується формуванням основ адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України на тлі загальної теорії державного управління і правового регулювання у 

СРСР; другий (з 1991 р. – до березня 2014 р.) – характеризується доктринальною 

кристалізацією специфічних рис адміністративно-правового регулювання у 

зазначеній сфері; третій (з березня 2014 р. – дотепер) – підписанням угод про 

асоціацію з ЄС і послідовним розробленням теорії адміністративно-правового 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України 

відповідно до цих угод. 

2. Доведено, що базовими елементами структури концепту «адміністративно-

правове регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України» є: 1) нормативно-правова основа – адміністративно-правовий закон, що 

визначає строки вчинення дій, форму їх документальної фіксації, уповноважені 

органи держави (їх посадових осіб) та їхню компетенцію; 2) характер 

адміністративно-правових відносин у сфері організації соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України; 3) сутнісна частина – безпека 

офіцерського складу Збройних Сил України; документально зафіксовані 
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обставини й умови діяльності офіцерського складу Збройних Сил України; 

правова кваліфікація дій суб’єктів адміністративних відносин у зазначеній сфері; 

4) можливість фактичного застосування пільг, грошових виплат, компенсацій.  

3. Запропоновано авторське розуміння терміна «адміністративно-правове 

регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України 

щодо забезпечення права військовослужбовців Збройних Сил України на охорону 

здоров’я»: це цілеспрямований владно-організуючий вплив органів публічного 

управління в межах їхніх повноважень на впорядкування суспільних відносин у 

сфері соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України щодо 

забезпечення права військовослужбовців Збройних Сил України на охорону 

здоров’я, створення надійних умов для реалізації прав офіцерського складу 

Збройних Сил України на соціальний захист, його гарантування, захист і охорону. 

З’ясовано, що специфіка адміністративно-правового регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України як об’єкта адміністративно-

правового регулювання зумовлена: розгалуженістю об’єкта, наявністю значної 

кількості нормативних актів, численністю суб’єктів.  

4. Встановлено, що суб’єктами адміністративно-правового регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України є: Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони 

України, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої 

влади, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи місцевого 

самоврядування, Пенсійний фонд України, заклади охорони здоров’я, громадські 

правозахисні організації. Запропоновано запровадити Службу уповноваженого із 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України при Міністерстві 

оборони України, що дозволить ліквідувати прогалини у системі суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України. Розроблено проект Положення про Службу 

уповноваженого із соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України при Міністерстві оборони України.  

5. Зроблено акцент на тому, що досвід публічно-правового адміністрування у 

сфері регулювання соціального захисту офіцерського складу збройних сил у 

країнах Європи прийнятний для наслідування Україною, а саме щодо: перегляду 

адміністративних актів, які регулюють питання грошового забезпечення 

офіцерського складу Збройних Сил України, з метою прийняття єдиного 

законодавчого акта із цієї проблеми; доведення співвідношення посадового 

окладу та окладу за військове звання в структурі грошового утримання до 30 % 

відповідно за всіма категоріями посад військовослужбовців. 

6. Сформульовано такі пропозиції до чинного законодавства у цій сфері: 

1) розробити й ухвалити стратегію реформування соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України, Кодекс соціального захисту 

офіцерів; 2) створити єдину інноваційну інформаційну систему щодо видів, 

порядку надання, переліку документів, необхідних для звернення до суб’єкта, що 

надає соціальний захист офіцерському складу Збройних Сил України. Узяті за 

основу для згаданого Кодексу положення чинних актів законодавства з питань 

соціального захисту офіцерів повинні бути доповнені ґрунтовно розробленими 
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основоположними поняттями, принципами верховенства права та іншими 

правовими засадами. Кодекс уявляється за класичною пандектною системою 

таким: 1) перша книга – загальні положення: предмет, мета і принципи правового 

регулювання; визначення основних понять; 2) друга книга – про соціальний 

захист офіцерського складу Збройних Сил України та їхні права в цій сфері. 

7. Виявлені особливості міжнародно-правових стандартів у сфері соціального 

захисту офіцерського складу збройних сил, які містяться у правових нормах 

конвенцій, директив, резолюцій і рекомендацій, прийнятих міжнародними 

організаціями. З’ясовано, що систему міжнародно-правових стандартів у сфері 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України становлять: 

всесвітні і регіональні міжнародні акти із соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України; міжнародні документи, присвячені соціальному 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України та їх забезпеченню; акти, 

прийняті міжнародними організаціями, що орієнтовані на розроблення стандартів 

у сфері соціального захисту.  

8. Сформульовано пропозиції стосовно вдосконалення адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України. Визначено переваги багатоканального фінансування вітчизняної сфери 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України, визначено 

умови запровадження обов’язкового соціального страхування офіцерів Збройних 

Сил України. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо внесення 

змін до Глави 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

«Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення» 

шляхом встановлення адміністративної відповідальності за: порушення 

державних соціальних стандартів, норм і правил надання соціальної допомоги 

офіцерському складу Збройних Сил України; порушення законодавства про 

соціальну безпеку офіцерів Збройних Сил України. Повноваження з розгляду та 

вирішення таких справ доцільно покласти на Службу уповноваженого із 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України при Міністерстві 

оборони України. Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

адміністративної відповідальності закладів, що надають соціальний захист 

військовослужбовцям Збройних Сил України».  
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АНОТАЦІЇ 

 

Шкуропацький О. І. Адміністративно-правове регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил 

України, аналізу його історичного становлення в Україні, вивченню досвіду 

правового регулювання соціального захисту офіцерів у розвинених країнах, 

визначенню основних шляхів та напрямів удосконалення адміністративно-

правового регулювання соціального захисту офіцерів Збройних Сил України.  

У дослідженні з’ясовано адміністративно-правову природу та особливості 

правового регулювання відносин із соціального захисту офіцерського складу 

Збройних Сил України. Визначено й розкрито ознаки та сформульовано поняття 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України. Встановлено зв’язок специфіки соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України та його адміністративно-

правового регулювання зі спеціальним адміністративно-правовим статусом 

офіцерського складу. Сформульовано визначення понять «офіцерський склад» та 

«адміністративно-правовий статус офіцерського складу Збройних Сил України» із 

використанням функціонально-статусного критерію оцінки правової природи 

зазначених понять. Розроблено поняття та визначені основні положення 

принципів адміністративно-правового регулювання соціального захисту 

офіцерського складу Збройних Сил України.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-
правовий статус офіцерського складу, Збройні Сили України, офіцерський склад.  

 

Шкуропацкий А. И. Административно-правовое регулирование 

социальной защиты офицерского состава Вооруженных Сил Украины. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; 

информационное право. – Запорожский национальный  университет, Запорожье, 

2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-

правового регулирования социальной защиты офицерского состава Вооруженных 

Сил Украины, анализу его исторического становления в Украине, изучению 

опыта правового регулирования социальной защиты офицеров в развитых 

странах, определению основных путей и направлений усовершенствования 

административно-правового регулирования социальной защиты офицеров 

Вооруженных Сил Украины. 

В исследовании раскрыта административно-правовая природа и особенности 

правового регулирования отношений в сфере социальной защиты офицерского 
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состава Вооруженных Сил Украины. Определены и раскрыты признаки и 

сформулировано понятие административно-правового регулирования социальной 

защиты офицерского состава Вооруженных Сил Украины. Установлена 

взаимосвязь специфики социальной защиты офицерского состава Вооруженных 

Сил Украины и его административно-правового регулирования со специальным 

административно-правовым статусом офицерского состава. Сформулированы 

определения понятий «офицерский состав» и «административно-правовой статус 

офицерского состава Вооруженных Сил Украины» с использованием 

функционально-статусного критерия оценки правовой природы указанных 

понятий. Разработано понятие и определены основные положения принципов 

административно-правового регулирования социальной защиты офицерского 

состава Вооруженных Сил Украины. Предложена периодизация исторического 

развития административно-правового регулирования социальной защиты 

офицерского состава Вооруженных Сил Украины, исследована его нормативно-

правовая база. 

Проанализированы особенности, элементы и структура механизма 

административно-правового регулирования социальной защиты офицерского 

состава Вооруженных Сил Украины, определены его правовая природа и понятие, 

дан анализ эффективности его действия. Рассмотрены основные концепции 

правового регулирования социальной защиты офицеров в развитых странах мира. 

Выделены основные проблемы административно-правового регулирования 

социальной защиты офицеров Вооруженных Сил Украины, обоснованы и 

разработаны предложения относительно реформирования исследуемой сферы 

правового регулирования. Обоснованы и детализированы предложения по 

усилению контроля за эффективностью и ответственности как относительно 

самого процесса административно-правового регулирования социальной защиты 

офицерского состава Вооруженных Сил Украины, так и относительно механизма 

такого регулирования. 

Установлены функции и принципы административно-правового 

регулирования социальной защиты офицерского состава Вооруженных Сил 

Украины. 

В результате проведенного исследования определены основные направления 

реформирования действующего законодательства Украины, которое регулирует 

исследуемую сферу отношений, а также изложены предложения по 

усовершенствованию, обобщению и изменению отдельных его положений. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 
административно-правовой статус офицерского состава, Вооруженные Силы 

Украины, офицерский состав.  
 
Shkuropatsky O. I. Administrative-legal regulation of social protection of 

officers of the Armed Forces of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 
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The thesis is devoted to the examination of administrative and legal regulation of 

social protection of officers of the Armed Forces of Ukraine, analysis of its historical 

development in Ukraine studying experience of legal regulation of social protection 

officers in the developed countries, the definition of the main ways and directions of 

improvement of administrative and legal regulation of social protection of the Armed 

Forces of Ukraine. 

The study found administrative and legal nature and peculiarities of legal regulation 

of relations with the social security officers of the Armed Forces of Ukraine. 

Determined to uncover the signs and the notion of administrative and legal regulation of 

social protection of officers of the Armed Forces of Ukraine. Established connectivity 

specifics of social protection officers of the Armed Forces of Ukraine and its 

administrative and legal regulation of the special legal status of administrative officers. 

Formulated definition of «officers» and «administrative and legal status of the officers 

of the Armed Forces» as the functional-status criteria for evaluating the legal nature of 

these concepts. The concept and basic principles of the administrative and legal 

regulation of social protection of officers of the Armed Forces of Ukraine have been 

developed. 

Key words: administrative and legal regulation, administrative and legal status of 
officers, Armed Forces of Ukraine, officer’s composition. 
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