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ВСТУПНЕ СЛОВО
Існуючі воєнні ризики та виклики національній безпеці 

України характеризуються постійними змінами воєнно-по-
літичної обстановки та довгостроковим характером воєнних 
загроз. Вони носять комплексний характер і включають, зо-
крема, поєднання військової агресії з інформаційно-психоло-
гічною війною, скоєння терористичних актів, атаки на об’єкти 
критичної інфраструктури та дії в кібернетичному просторі, 
протидії входження України до існуючих та перспективних 
систем колективної безпеки.

В свою чергу сучасні безпекові операції в швидкоплинно-
му світі характеризуються поєднанням військового, цивіль-
но-військового і поліцейського компонентів, вони стають все 
більше багатовимірними, часто із залученням об’єднаних, ко-
аліційних та багатонаціональних сил, все частіше до участі у 
збройних конфліктах долучаються недержавні утворення або 
організації терористичного спрямування. Актуалізуються пи-
тання захисту цивільного населення у збройних конфліктах, 
операційного права, використання новітніх систем озброєнь, 
застосування міжнародного гуманітарного права і міжнарод-
ного права прав людини, участі в бойових діях парамілітар-
них угруповань тощо. 

Отже, не викликає сумніву необхідність повної ревізії 
надбань правової науки радянського часу, яка значним чином 
гальмує розвиток сектору національної безпеки і оборони 
на шляху до запровадження євроатлантичних стандартів, що 
підтвердили свою ефективність у державах сталої демократії. 
Такі амбітні ідеї вимагають систематизації знань про сутність 
та особливості військово-правових відносин, яких було на-
працьовано протягом років незалежності нашої держави.

Згідно з Державною програмою розвитку Збройних Сил 
України на період до 2020 року вітчизняне військо має набути 
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спроможностей для ефективного реагування на загрози на-
ціональній безпеці у воєнній сфері, запровадження системи 
управління на основі прийнятих у державах – членах НАТО 
принципів і стандартів, а також досягнення високого профе-
сійного рівня особового складу і його підготовки відповідно 
до стандартів НАТО. Зазначене вимагає удосконалення підхо-
дів до функціонування системи військової освіти в Збройних 
Силах Україні та підвищення рівня правової обізнаності осо-
бового складу.

Ставлячи перед собою такі амбітні задачі, авторський ко-
лектив підручника намагався вирішити складне завдання - за-
повнення на сучасній науковій основі прогалин теоретичного, 
методологічного та навчального підґрунтя військового права, 
використовуючи як вітчизняний, так і закордонний досвід, зо-
крема, ООН та НАТО. 

Поєднання в авторському колективі провідних вчених різ-
них галузей права, представників вищої школи та військових 
юристів дало змогу комплексно підійти до викладення змісту 
підручника і включити до нього найбільш важливі аспекти те-
орії та практичного застосування військового права.

Впевнений, що матеріали цього підручника будуть корис-
ними для майбутніх українських офіцерів та всіх тих, хто ці-
кавиться роллю Збройних Сил України у демократичному су-
спільстві та питаннями правового забезпечення їх діяльності. 

Начальник Генерального штабу
Головнокомандувач 
Збройних Сил України
генерал армії   В. М. МУЖЕНКО
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Передмова
Реформування нашої держави в умовах триваючого зброй-

ного конфлікту на фоні нових викликів та загроз її безпеці 
актуалізує запровадження новітніх, науково обґрунтованих 
підходів з удосконалення нормативно-правової бази функціо-
нування та розвитку сектору безпеки і оборони України.

Проте слід визнати, що наявні наукові розвідки з правових 
аспектів функціонування держави в особливих умовах на сьо-
годні носять фрагментарний характер та не дозволяють в пов-
ній мірі забезпечити його належне наукове і навчально-мето-
дичне супроводження.

Разом з тим метою досягнення амбітних цілей, визначе-
них Державною програмою розвитку Збройних Сил України, 
є набуття ними спроможностей для ефективного реагування 
на загрози національній безпеці у воєнній сфері, досягнення 
високого професійного рівня особового складу і його підго-
товки відповідно до стандартів НАТО.

Зазначене вимагає докладання зусиль не тільки військо-
вого керівництва, а й освітянської та наукової спільноти, що 
обумовлює необхідність відновлення та офіційного визнання 
військового права як наукової спеціалізації та напряму дослі-
джень.

Авторський колектив із вдячністю згадує доктора наук з 
державного управління, професора, заслуженого діяча нау-
ки і техніки України Василя Олександровича Шамрая, який 
заклав підвалини військового права України, світлій пам’яті 
якого ми присвячуємо цей підручник.
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