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ВСТУП 
 
 
Згідно із Конституцією України захист Вітчизни, незалежності 

та територіальної цілісності України, шанування її державних 
символів є обов’язком громадян України. Сьогодні, в часи навали 
рашиського агресора, цей обов’язок вимагає від кожного 
громадянина нашої держави, незалежно від його віросповідання, 
мови, професії, віку та національності, повної консолідації своїх 
сил на протидію ворогу та допомоги Збройним силам України. 
Одною із форм супротиву окупантам є участь громадян у Силах 
територіальної оборони Збройних Сил України, що є окремим 
родом сил Збройних Сил України, на який покладається 
організація, підготовка та виконання завдань територіальної 
оборони.  

Укладачі впевнені у тому, що сучасне законодавство України у 
сфері забезпечення обороноздатності та територіальної цілісності 
країни потребує кардинальних змін і комплексного 
доопрацювання. Це і нові підходи до призиву на строкову службу, 
поклавши у основу досвід Ізраїлю, удосконалення контрактної 
складової при комплектуванні окремих родів ЗСУ, 
функціонування Сил територіальної оборони за прикладом 
Швейцарії, проведення комплексу заходів щодо патріотичного 
виховання молоді, розробка та впровадження дієвого 
законодавства про обіг військової та цивільної зброї, що у свою 
чергу потребує вдосконалення діяльності підрозділів дозвільної 
системи МВС України тощо.  

Проте розробка будь-якого перспективного законодавства 
завжди базується на дослідженні чинної нормативно-правової бази 
у відповідній сфері та практики її застосування, наукового 
супроводження та фахових дискусій практиків та теоретиків. Саме 
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тому в даному виданні представлені як чинні законодавчі акти, так 
і перспективне законодавство. 

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів: 
військово-зобов’язаних та військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів, органів правосуддя, практикуючих 
правників, здобувачів вищої освіти, науковців, вчителів загально-
освітніх шкіл, які викладають предмет «Захист України», 
викладачів вищих навчальних закладів тощо. 
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Конституція України  
(витяг) 

 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) 

станом на 01.08.2022 
 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава. 

(Офіційне тлумачення положення статті 1 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012) 

 
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її 

територію. 
Україна є унітарною державою. 
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і 

недоторканною. 

Стаття 3. 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. 

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства 
права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та 
інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй. 
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Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до 
суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 
гарантується. 

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові 
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а 
також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин 
України. 

Стаття 17. 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 і недоторканності покладаються на Збройні Сили 
України. 

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 
України покладаються на відповідні військові формування та 
правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності 
яких визначаються законом. 

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не 
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян 
або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів 
влади чи перешкоджання їх діяльності. 

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших 
військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. 

На території України забороняється створення і 
функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених 
законом. 
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На території України не допускається розташування іноземних 
військових баз. 

 
Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї 
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи 
інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому 
забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави – захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і 

здоров’я інших людей від протиправних посягань. 

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і 
обов’язки. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, 
встановленому законом, є нечинними. 

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України. 

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть 
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 
строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і 
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свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. 

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком 
громадян України. 

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. 
 

Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і 

укладення миру, схвалення рішення Президента України про 
використання Збройних Сил України та інших військових 
формувань у разі збройної агресії проти України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 
функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, а 
також Міністерства внутрішніх справ України; 

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до 
іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших 
держав на територію України; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення 
Президента України указів про введення воєнного чи 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про 
загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих 
місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і 

свобод; основні обов’язки громадянина; 
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17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил 
України і забезпечення громадського порядку; 

18) правовий режим державного кордону; 
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон 

надзвичайної екологічної ситуації; 
Виключно законами України встановлюються: 
2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до 

інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів 
збройних сил інших держав на території України; 

4) порядок використання і захисту державних символів; 
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні 

звання; 
 

Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає 
від її імені. 

Президент України є гарантом державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина. 

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору. 

(Статтю 102 доповнено частиною третьою згідно із 
Законом № 2680-VIII від 07.02.2019) 

Стаття 106. Президент України: 
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 

правонаступництво держави; 
10) вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних 
справ України; 
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(Пункт 10 частини першої статті 106 в редакції Закону  
№ 742-VII від 21.02.2014) 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 
призначає на посади та звільняє з посад вище командування 
Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює 
керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 
19) вносить до Верховної Ради України подання про 

оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України 
приймає рішення про використання Збройних Сил України та 
інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань; 

(Пункт 19 частини першої статті 106 в редакції Закону 
 № 742-VII від 21.02.2014) 

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або 
часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України; 

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги 
та інші вищі спеціальні звання і класні чини; 

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є 
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони 
при Президентові України. 

Рада національної безпеки і оборони України координує і 
контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері 
національної безпеки і оборони. 

Головою Ради національної безпеки і оборони України є 
Президент України. 

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони 
України формує Президент України. 
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До складу Ради національної безпеки і оборони України за 
посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони 
України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх 
справ України, Міністр закордонних справ України. 

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України 
може брати участь Голова Верховної Ради України. 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України 
вводяться в дію указами Президента України. 

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони 
України визначаються законом. 

 
Розділ VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 
1) забезпечує державний суверенітет і економічну 

самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої 
політики держави, виконання Конституції і законів України, актів 
Президента України; 

1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 
та в Організації Північноатлантичного договору; 

(Статтю 116 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом  
№ 2680-VIII від 07.02.2019) 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і 
національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю; 

 
Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на 
засадах єдності та цілісності державної території, поєднання 
централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, 
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збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з 
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, 
географічних і демографічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій. 
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