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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Сучасний етап цивілізаційного розвитку 

характеризується підвищенням ролі громадянського суспільства в правовій 
демократичній державі, що обумовлено активним використанням його потенціалу 
для вдосконалення системи державного управління, здійснення контролю за 
діяльністю органів держави та місцевого самоврядування, можливістю 
оперативної мобілізації наявних у членів суспільства інтелектуальних, 
інформаційних, матеріальних та інших ресурсів для подолання загроз державному 
суверенітету та територіальній цілісності. Однією з важливих сфер взаємодії 
громадянського суспільства та держави є військова сфера, яка містить у собі різні 
елементи силових інструментів держави, основним з яких є її збройні сили. 

Важливість дослідження питання взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України викликана множинними факторами. 

По-перше, події 2014-2016 років вказали на вирішальну роль 
громадянського суспільства в підтримці Збройних Сил України при виконанні 
ними своїх службово-бойових завдань на фоні дисфункції цього силового 
інституту держави. Плідна взаємодія між громадянським суспільством і 
Збройними Силами дозволила за короткий проміжок часу пройти шлях 
інституалізації останніх. Сьогодні Збройним Силам України, за даними 
соціологічних досліджень, довіряє близько 63% опитаних (у 2008 році – 9,7%), 
тоді як рівень довіри до інших державних інститутів коливається в межах 1,7%-
46%. На фоні позитивних тенденцій виникла потреба у структуруванні методів, 
форм, напрямів взаємодії та фіксуванні їх у правовому полі. 

По-друге, напрацьований за період перебування України у складі СРСР 
інструментарій взаємодії суспільства та Воєнної організації держави виявився 
неефективним для відповіді на виклики сучасності. На жаль, протягом перших 
десятиліть незалежності цим питанням не приділялося достатньо уваги, що 
було викликано закритістю Збройних Сил України, відсутністю у громадськості 
інформації щодо особливостей їх функціонування, рівно як і прагнення таку 
інформацію отримувати. Наслідки такої ситуації були трагічними – 
довготривалий процес зниження боєздатності збройних сил, зменшення рівня 
соціально-правового захисту військовослужбовців, нераціональне відчуження 
військового майна, у тому числі озброєння та військової техніки, відсутність 
заснованої на реаліях сьогодення, а не на рудиментах радянської епохи, воєнної 
доктрини, неефективна кадрова політика, обумовлена не потребами зміцнення 
обороноздатності, а суб’єктивними інтересами певних політичних сил, 
призвели до значних людських і територіальних втрат. Відновлення 
територіальної цілісності та збереження суверенітету нашої держави 
потребують вжиття комплексу правових, організаційних, інформаційних та 
інших заходів щодо недопущення повторення такої ситуації у майбутньому. Це 
обумовлює необхідність усвідомлення закономірностей і принципів взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних Сил України, побудови моделі їх 
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співпраці, спрямованої на зміцнення демократичних відносин у нашій державі. 
По-третє, особливої уваги заслуговує питання громадського контролю за 

діяльністю Збройних Сил України та його меж, обумовлених вимогами 
законодавства про державну таємницю, особливостями інформаційної політики 
під час проведення військових операцій та іншими факторами, які 
характеризують систему військового управління. З одного боку, участь 
громадськості у процесах забезпечення прозорості під час проведення 
тендерних закупівель Міністерством оборони України, виявлення актуального 
стану та особливостей відношення населення до Збройних Сил України, 
зокрема в Донецькій і Луганській областях, а також інші позитивні приклади 
співпраці, свідчать про ефективність здійснення представниками 
громадянського суспільства моніторингу за діяльністю органів військового 
управління та підрозділів збройних сил. Однак, з іншого боку, мають місце 
приклади розповсюдження у соціальних мережах і засобах масової інформації 
відомостей про дислокацію, пересування, озброєння військових підрозділів, що 
активно використовується протиборчою стороною для вирішення своїх 
військових завдань. Прогалини у нормативно-правових актах, якими мали б 
регламентуватися права, обов’язки та відповідальність суб’єктів такого 
моніторингу, не сприяють побудові продуктивної та взаємовигідної взаємодії 
між громадянським суспільством івоєнною організацією держави. Завданням 
правової науки за таких умов має стати аналіз існуючих і розробка нових 
правових документів, у яких, спираючись на особливості національного 
законодавства та позитивний досвід держав сталої демократії, були б визначені 
умови й обмеження щодо здійснення громадського контролю за діяльністю 
Збройних Сил України, а також відповідальність його суб’єктів.  

По-четверте, сьогодні залишаються недостатньо вирішеними на 
теоретичному рівні питання місця військового права, частина норм якого 
регулює відносини Збройних Сил України з громадянським суспільством, у 
системі права України. Враховуючи, що військове управління є одним із видів 
державного управління, а обов’язковим учасником відносин, що виникають під 
час його здійснення, є наділений відповідними владними повноваженнями 
орган виконавчої влади (Міністерство оборони України), його посадові особи 
або інші представники системи публічного управління, які здійснюють 
організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції, можна дійти 
висновку, що відносини, які виникають при цьому, регулюються нормами 
адміністративного права. Разом з тим складність проблем, які виникають під 
час обґрунтування галузевої належності військового права, потребують 
глибокого аналізу сутності правовідносин, що виникають у тому числі під час 
управління взаємодією Збройних Сил і громадськості, що обумовлює 
необхідність теоретико-методологічного опрацювання означених питань.  

Теоретичні засади побудови системи державного управління були 
предметом наукових досліджень таких учених, як В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, І.В. Арістова, К.І. Бєляков, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, 
Є.В. Додін, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, 
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С.В. Пєтков, О.П. Рябченко, О.Ф. Скакун, С.Г. Стеценко, М.М. Тищенко, 
В.О. Шамрай, В.К. Шкарупа, О.Н. Ярмиш та ін. Проблеми розвитку 
громадянського суспільства висвітлені у роботах таких науковців, як 
М.О. Баймуратов, Ю.П. Барабаш, М.В. Денисюк, М.М. Денісова, П.А. Дігтяр, 
С.Г. Дробязко, А.Ф. Карась, В.Б. Ковальчук, А.М. Колодій, В.О. Корнієнко, 
І.О. Кресіна, О.С. Лотюк, П.М. Любченко, О.В. Скрипнюк, Ю.С. Шемшученко 
та інших авторів. Проблеми військового управління та ролі збройних сил у 
системі організації суспільства були предметом наукових досліджень 
В.Я. Настюка, В.Й. Пашинського, В.О. Шамрая, І.М. Шопіної, В.В. Шульгіна та 
інших науковців. Разом з тим проблематика адміністративно-правових засад 
взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України ще не була 
предметом монографічного наукового дослідження, що у поєднанні із 
викладеними вище потребами суспільної практики та недоліками правового 
регулювання обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до п. 2 Розділу 3 Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, 
п. 4.2 Стратегії національної безпеки України, схваленої Указом Президента 
України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, п. 52 Воєнної доктрини України, 
затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 р., п. 8 Концепції 
цільової науково-технічної програми НАН України «Дослідження і розробки з 
проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» на 2015-2017 роки, 
затвердженої постановою Президії НАН України від 25 лютого 2015 р. № 51, 
п. 12 Розділу 10 Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 
правових наук України на 2016-2020 роки, схваленої постановою загальних 
зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 року. 

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи 
Міжрегіональної Академії управління персоналом «Теоретико-методологічні 
засади становлення української державності і соціальна практика: політичні, 
юридичні, економічні та психологічні проблеми» на 2014-2018 рр. (номер 
державної реєстрації 0113U007698). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних джерел та 
адміністративно-правових актів, національної практики і міжнародного досвіду 
сформулювати концепцію взаємодії громадянського суспільства та Збройних 
Сил України на сучасному етапі розвитку української державності, визначити 
та охарактеризувати її адміністративно-правові засади, сформулювати нові 
науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення 
адміністративно-правового й організаційного підґрунтя взаємодії Воєнної 
організації держави та громадськості в інтересах забезпечення національної 
безпеки та розвитку демократичних відносин в Україні. 

Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні задачі: 
- охарактеризувати концептуальні підходи до категорії «громадянське 

суспільство»; 
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- визначити особливості впливу розвитку громадянського суспільства на 
формування демократичної держави; 

- з’ясувати місце громадянського суспільства в системі суб’єктно-
об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки; 

- виокремити сутнісні ознаки взаємодії держави та громадянського 
суспільства; 

- визначити особливості Збройних Сил України як соціального та 
державного інституту; 

- з’ясувати сутність адміністративно-правового статусу Збройних Сил 
України як суб’єкта взаємодії з громадянським суспільством; 

- сформулювати поняття та класифікувати інститути громадянського 
суспільства; 

- охарактеризувати загальні особливості адміністративно-правового 
статусу інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі 
Збройними Силами України; 

- визначити мету та принципи взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України; 

- виокремити функції й умови взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України та виокремити їх адміністративно-правове підґрунтя; 

- охарактеризувати види, форми та методи взаємодії громадянського 
суспільства і Збройних Сил України; 

- визначити напрями взаємодії громадянського суспільства та Збройних 
Сил України на сучасному етапі розвитку української державності; 

- на підставі аналізу міжнародного та закордонного досвіду правового 
регулювання цивільно-військового співробітництва визначити перспективи 
його впровадження в національну правову систему; 

- визначити поняття та завдання цивільно-військового співробітництва в 
Україні та його адміністративно-правові аспекти; 

- висвітлити правові й організаційні аспекти цивільно-військового 
співробітництва в умовах антитерористичної операції на території Донецької та 
Луганської областей; 

- з’ясувати перспективи розвитку адміністративно-правового 
забезпечення цивільно-військового співробітництва в Україні; 

- простежити ґенезу правового регулювання державної політики у сфері 
взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України;  

- охарактеризувати особливості правового розмежування 
адміністративно-правових і цивільно-військових відносин; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення системи адміністративно-
правових норм у сфері взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил 
України; 

- визначити організаційні умови підвищення ефективності 
правозастосовної практики у сфері взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають під час взаємодії 
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громадянського суспільства та Збройних Сил України.  
Предмет дослідження – адміністративно-правові засади взаємодії 

громадянського суспільства та Збройних Сил України. 
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

сукупність загальнонаукових і спеціально-юридичних методів, об’єднаних 
системним підходом, застосування якого дало змогу охарактеризувати предмет 
дослідження з урахуванням існуючих суттєвих зв’язків між його елементами. 
Так, застосування методів аналізу та синтезу, дедукції та індукції дозволило 
визначити особливості концептуальних підходів до феномену громадянського 
суспільства, його впливу на формування демократичних відносин у державі, 
охарактеризувати Збройні Сили України й інститути громадянського 
суспільства як суб’єктів взаємодії (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2). За допомогою 
порівняльно-правового та формально-юридичного методів було з’ясовано 
особливості адміністративно-правових актів у досліджуваній сфері, розроблено 
напрями впровадження міжнародного та закордонного досвіду правового 
регулювання цивільно-військового співробітництва в національну практику 
(підрозділи 2.1, 4.1). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 
понятійний апарат досліджуваної проблематики (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 та 
ін.). Системно-структурний метод і метод класифікації було використано під 
час дослідження інститутів громадянського суспільства, функцій, умов, видів, 
форм і методів взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України, 
ґенези правового регулювання державної політики у вказаній сфері (підрозділи 
2.3, 3.1-3.4, 5.1). Методи моделювання та сходження від абстрактного до 
конкретного було застосовано під час розробки напрямів удосконалення 
системи адміністративно-правових норм у сфері взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України, шляхів підвищення ефективності 
правозастосовної практики у досліджуваній сфері (підрозділи 5.3, 5.4). 
Соціологічні методи використано під час аналізу національної практики 
цивільно-військового співробітництва й актуальних проблем взаємодії між 
громадянським суспільством і Збройними Силами України у сучасних умовах 
(підрозділи 4.1-4.4, 5.4). 

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці 
фахівців у галузі теорії держави і права, конституційного права, 
адміністративного права і процесу, інформаційного, кримінального та інших 
галузей права. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 
України «Про Збройні Сили України», «Про демократичний цивільний 
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», 
«Про основи національної безпеки України», 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, інші підзаконні правові акти Президента 
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади 
України, окремі документи міжнародно-правового характеру, якими 
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регламентуються особливості взаємодії військових формувань і громадськості, 
законодавство зарубіжних держав у досліджуваній сфері. 

Емпіричну основу дослідження складають практика діяльності 
громадських організацій України й інших держав у сфері взаємодії зі 
збройними силами, аналітичні матеріали щодо системи civil-military cooperation 
держав-членів НАТО, узагальнення, звіти та власний досвід автора щодо 
організації системи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил 
України протягом 2014-2016 рр., політико-правова публіцистика та довідкові 
видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 
дисертації в контексті науки адміністративного права запропоновано 
концепцію взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України та 
розроблено її адміністративно-правове підґрунтя. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків, які 
характеризують його наукову новизну, а саме: 

уперше: 
- визначено особливості адміністративно-правового статусу Збройних 

Сил України як суб’єкта взаємодії з громадянським суспільством, який включає 
чотири пов’язаних між собою структурні блоки (правосуб’єктність; права та 
обов’язки (компетенція); гарантії їх здійснення; адміністративна та 
дисциплінарна відповідальність за порушення правових приписів), і на підставі 
аналізу його складових визначено прогалини у правовому регулюванні 
відносин, що виникають з інститутами громадянського суспільства та 
негативно впливають на правозастосовну практику; 

- запропоновано класифікацію інститутів громадянського суспільства як 
суб’єктів взаємодії зі Збройними Силами України за критерієм ступеня 
взаємодії, що складається із зовнішніх і внутрішніх інститутів, а також 
інститутів з особливим статусом; 

- надано характеристику адміністративно-правового статусу інститутів 
громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі Збройними Силами 
України, особливостями якого є: усічений порівняно із загальним правовим 
статусом інститутів громадянського суспільства характер, що обумовлено 
існуванням низки обмежень, пов’язаних з функціонуванням Збройних Сил 
України; відсутність системності у правовому закріпленні компетенції, гарантій 
і відповідальності окремих інститутів громадянського суспільства, що 
призводить до надмірної правової регламентації одних (засобів масової 
інформації та релігійних організацій) і прогалин у правовому забезпеченні 
діяльності інших (волонтерських, благодійних організацій та ін.); 

- класифіковано функції взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України, до яких віднесено:ідеологічну, підтримки ефективного 
функціонування, соціальну, інформаційну, захисту прав і свобод людини та 
громадянина, контрольну; визначено й охарактеризовано об’єктивні та 
суб’єктивні умови, від додержання яких залежить реалізація вказаних функцій; 

- на підставі аналізу міжнародного та закордонного досвіду правового 
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регулювання цивільно-військового співробітництва визначено шляхи 
удосконалення національного адміністративного законодавства в аспекті 
виконання Воєнною організацією держави делегованих повноважень органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування в разі неспроможності останніх їх 
виконувати в умовах ведення бойових дій; 

- обґрунтовано, що правовідносини у сфері військового управління 
уявляють собою комплексні управлінські відносини субординаційного, 
координаційного та реординаційного характеру, які виникають у системі 
державного управління Збройними Силами України, в системі зв’язків 
Збройних Сил України з інститутами громадянського суспільства (у тому числі 
відносини, пов’язані з цивільно-військовим співробітництвом); відносини з 
іншими органами державної влади та місцевого самоврядування різного рівня. 
Такі відносини є адміністративно-правовими за своєю сутністю, оскільки 
виникають у сфері публічного управління; щонайменше один з їх суб’єктів 
володіє владними управлінськими повноваженнями та реалізує у своїй 
діяльності інтереси держави; виникнення таких відносин пов’язано з 
волевиявленням кожної із сторін; рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів таких 
відносин оскаржуються переважно до адміністративних судів; 

- обґрунтовано, що створення сприятливих умов для виконання 
військовими частинами Збройних Сил України завдань здійснюється шляхом 
формування підтримки дій військ (сил) з боку цивільного населення, місцевих 
органів влади, громадських організацій, релігійних та інших організацій, 
територіальних громад, окремих громадян. Зазначена мета досягається шляхом 
врахування невоєнних факторів впливу на здатність виконання завдань 
командирами на етапах планування операції, на етапі активної фази та у 
постконфліктний період, що покладається на структури цивільно-військового 
співробітництва; 

- надано характеристику особливостей правового розмежування 
адміністративно-правових і цивільно-військових відносин, аргументовано 
належність відносин у сфері взаємодії Воєнної організації держави з 
громадськістю до адміністративно-правових; 

удосконалено: 
- класифікацію концептуальних підходів до сутності категорії 

«громадянське суспільство», що включає структурний, інституціональний, 
людиноцентристський, функціональний, плюралістичний, позитивістський, 
автономістський, діалектичний та дихотомістський аспекти; 

- обґрунтування детермінованості процесів формування демократичної 
держави актуальним станом розвитку громадянського суспільства та доведено 
необхідність створення й удосконалення правового підґрунтя систематичного 
впливу громадськості на формування та реалізацію державної політики у всіх 
сферах для забезпечення як власних потреб та інтересів інститутів 
громадянського суспільства, так і підвищення рівня демократичності 
правовідносин у державі; 
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- розуміння місця громадянського суспільства у системі суб’єктно-
об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки, у яких останнє виступає 
одночасно в якості об’єкта та суб’єкта, доведено існування залежності між 
системністю участі громадянського суспільства у функціонуванні сфери 
національної безпеки й актуальним рівнем останньої; 

- визначення мети взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил 
України, яка може бути як спільною, так і окремою для кожного із суб’єктів, 
розуміння її принципів як основоположних засад побудови системи вказаної 
взаємодії; 

- підходи до розуміння форм взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України (правотворчі, правозастосовні, контрольні, а також 
захист прав і свобод людини та громадянина) і методів, які кореспондують 
кожній формі; 

- поняття цивільно-військового співробітництва як врегульованої 
правовими нормами системи взаємовідносин між суб’єктами, до яких належать,  
з одного боку - Збройні Сили України як особливий інститут держави, з іншого 
- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські об’єднання, 
організації та громадяни, призначенням якої є створення сприятливих умов для 
реалізації функціональної мети кожного з них, надання допомоги громадянам у 
зоні збройного конфлікту, на підставі чого забезпечується підвищення 
авторитету Воєнної організації держави і збільшення ефективності діяльності 
Збройних Сил України; 

- розуміння перспектив розвитку адміністративно-правового забезпечення 
цивільно-військового співробітництва в Україні шляхом легалізації поняття 
останнього на законодавчому рівні, визначення компетенції його суб’єктів і 
завдань, а також створення адміністративно-правового механізму здійснення 
підрозділами (групами) цивільно-військового співробітництва своїх функцій як 
у районах проведення антитерористичної операції, так і в інших регіонах 
України; 

- підходи до розуміння ґенези правового регулювання державної політики 
у сфері взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України, 
запропоновано періодизацію останньої відповідно до трьох етапів: закладення 
концептуальних засад правового регулювання взаємодії між Воєнною 
організацією держави та суспільством; домінування тенденцій державного 
контролю; динамічний розвиток правового регулювання взаємодії Збройних 
Сил України з громадянським суспільством; 

- шляхи створення організаційних умов підвищення ефективності 
правозастосовної практики у сфері взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України; 

дістало подальшого розвитку: 
- сутнісні ознаки взаємодії держави та громадянського суспільства, які 

включають: наявність взаємного впливу на суб’єктів такої взаємодії; здійснення 
такого впливу як за допомогою вчинення певних дій, так і шляхом утримання 
від них; наявність окремої для суб’єктів взаємодії цілей, обумовлених їх місією, 
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цінностями, статутними завданнями; використання суб’єктами взаємодії 
можливостей один одного для досягнення мети, поставленої кожним із 
суб’єктів, отримання спільного результату способами та методами, що не 
забороняються законом; 

- розуміння Збройних Сил України як соціального та державного 
інституту, запропоновано класифікацію періодів їх інституалізації, яка включає 
п’ять етапів, пов’язаних зі становленням, стагнацією та розвитком Воєнної 
організації держави; 

- підходи до визначення напрямів взаємодії громадянського суспільства 
та Збройних Сил України, до яких належать запобігання корупції й інших 
порушень законності у Збройних Силах України; усунення негативного впливу 
факторів, що викликають недовіру населення до діяльності Збройних Сил 
України; цивільно-військове співробітництво; 

- пропозиції щодо удосконалення системи адміністративно-правових 
норм у сфері взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 
дисертації положення використані у: 

- науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження проблем 
правового регулювання взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил 
України (акт впровадження Державного науково-дослідного інституту МВС 
України від 18.05.2016 р.); 

- правотворчості – для підготовки змін і доповнень до адміністративно-
правових актів, які регулюють відносини у сфері взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України (акт впровадження Інституту 
законодавства Верховної Ради України від 02.09.2016 №22462/1-1-15 р.); 

- правозастосовчій діяльності – для удосконалення діяльності системи 
цивільно-військового співробітництва в Збройних Силах України (довідки про 
впровадження Управління цивільно-військового співробітництва від 
02.07.2016 р. №188/юс/1019; відділу правового забезпечення Генерального 
штабу Збройних Сил України від 24.03.2016 р. №3/6/1/237);  

- навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних 
посібників з дисциплін «Адміністративне право», «Цивільно-військові 
відносини», «Військова адміністрація» та інших дисциплін адміністративно-
правового характеру, а також при проведенні занять з цих дисциплін (акт 
впровадження Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка від 12.03.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 
дисертантом самостійно. Положення та висновки, що викладені в дисертації та 
складають її наукову новизну, розроблені автором особисто. У співавторстві з 
І.І. Кузьмичем опубліковано наукову статтю «Вдосконалення нормотворчої 
діяльності органів військового управління Збройних Сил України», у якій 
дисертант дослідив шляхи вдосконалення порядку систематизації відомчих 
нормативно-правових актів органів військового управління та створення 
автоматизованої електронної бази даних; у співавторстві з І.М. Петрівом та 
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В.О. Шамраєм – наукову статтю «До питання про понятійний апарат Воєнної 
організації держави», у якій дисертантом визначено функції суб’єктів Воєнної 
безпеки, їх групування за спільними ознаками та пропозиції щодо формування 
структури Воєнної організації держави за функціональним призначенням; у 
співавторстві з С.С. Неньком та С.П. Пасікою – наукову статтю «Особливості 
соціального захисту військовослужбовців у системі соціального захисту 
населення», у якій автором сформульовано сутність категорії «соціальний 
захист військовослужбовців» та обґрунтовано перехід на державні стандарти 
забезпечення військовослужбовців; у співавторстві з О.М. Бериславською – 
наукові статті «Людина як суб’єкт адміністративного права», у якій 
дисертантом розроблено ознаки адміністративно-правового статусу людини та 
громадянина, та «Понятие прав и свобод человека в современной 
конституционной доктрине, их соотношение и гарантии осуществления», у якій 
дисертант дослідив зміст прав і свобод людини та громадянина в контексті їх 
конституційного закріплення. Наукові ідеї та розробки, що належать 
співавторам, у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки дослідження проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення та висновки були оприлюднені 
дисертантом на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
зокрема: «Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності у сфері 
господарювання» (м. Ірпінь, 06 червня 2008 року), «Актуальні задачі фінансового, 
психологічного, правового, топогеодезичного та лінгвістичного забезпечення 
підрозділів та частин ЗСУ» (м. Київ, 24 квітня 2009 р.; 28 квітня 2010 р.), «Держава, 
регіон, підприємництво: теорія та практика економіко-правового регулювання» 
(м. Херсон, 26 листопада 2009 року), «Військова освіта і наука: сьогодення та 
майбутнє» (м. Київ, 23 листопада 2012 р.; 21 листопада 2014 р.), «Дотримання прав 
людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 
вдосконалення» (м. Київ, 05 березня 2015 р.), «Публічне адміністрування в сфері 
внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми 
реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23-24 липня 2015 р.), 
«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 
науки ХХІ століття» (м. Київ, 25-26 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми 
юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18-19 
липня 2015 р.), «Юридична освіта: сучасні проблеми та європейські перспективи» 
(м. Херсон, 16 квітня 2015 року), «Публічне адміністрування в сфері органів 
внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 року), «Деструктивна пропаганда: 
шляхи протидії та проблеми відповідальності» (м. Київ, 21 травня 2015 р.), 
«Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України» (м. Київ, 
23-24 червня 2015 р.), «Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України» (м. Старобільськ, 29 вересня 2015 р.), «Актуальні питання 
розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 18-19 грудня 2015 р.), 
«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави» (м. Київ, 18 
березня 2016 року), «Development of Jurisprudence: Problems and Prospects» 
(м. Кошице, 03-06 травня 2016 р.), «Európska tradícia v medzinárodnom práve: 
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uplatňovanie ľudských práv» (м. Братислава, 06-07 травня 2016 року), «Законодавче 
забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод 
людини і громадянина» (м. Київ, 25 травня 2016 року). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 
дисертації, відображено в п’ятдесяти чотирьох наукових працях автора, серед 
яких: одноосібна монографія; двадцять три наукові статті, опубліковані у 
фахових виданнях України з юридичних наук, сім статей в іноземних фахових 
наукових виданнях; двадцять три тези у збірниках матеріалів науково-
практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 
умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, які об’єднують двадцять підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 519 сторінок, з яких 420 сторінок основного тексту. Список 
використаних джерел складається із 590 найменувань і займає 63 сторінки, 
додаток викладено на 36 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі міститься обґрунтування актуальності теми дисертаційного 
дослідження, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 
формулюються мета та задачі дослідження, його об’єкт і предмет, міститься 
характеристика методів дослідження, його правової й емпіричної бази, 
розкривається наукова новизна роботи, практичне значення отриманих 
результатів, відомості про оприлюднення результатів дослідження, наявність 
публікацій за темою дисертації, структура й обсяг роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні та правові засади взаємодії 
держави і громадянського суспільства» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Концептуальні підходи до категорії «громадянське 
суспільство» у правовій науці» досліджено особливості сформованих у науковій 
думці підходів до розуміння громадянського суспільства, на підставі яких 
виокремлено ознаки останнього в політичному, економічному, соціально-
структурному й ідеологічному аспектах. Обґрунтовано, що існуючі теоретичні 
підходи до сутності категорії «громадянське суспільство» значним чином 
обумовлені особливостями науково-світоглядних орієнтацій дослідників, їх 
належністю до тих чи інших філософсько-правових шкіл, особливостями 
розуміння генезису та розвитку ролі держави, права, суспільства і людини, їх 
ролі у суспільному бутті. 

Акцентовано увагу на необхідності усвідомлення закономірностей 
взаємодії держави, суспільства та людини в контексті їх розвитку, з 
урахуванням доцентрових і відцентрових тенденцій. Зроблено висновок, що, 
враховуючи добровільність ініціативної діяльності суб’єктів громадянського 
суспільства, держава в особі своїх представницьких органів не може 
здійснювати управління нами, визначати пріоритетні напрями їх діяльності 
тощо. За таких умов завданням правової науки та законотворчої діяльності є 
створення правових засад, базуючись на яких суб’єкти громадянського 
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суспільства можуть взаємодіяти з державними органами й органами місцевого 
самоврядування, а здійснювати чи ні таку взаємодію – питання індивідуального 
вибору кожного із суб’єктів громадянського суспільства. 

У підрозділі 1.2 «Розвиток громадянського суспільства як детермінанта 
формування демократичної держави» досліджено залежність між рівнем 
розвитку демократичних відносин у державі та станом розвитку суспільства. 
З’ясовано, що характерною рисою існування суспільства в недемократичній 
державі є обмеження вільного доступу громадян до управління державними 
справами, домінування позиції меншості (політичної еліти) над позицією 
більшості під час визначення та реалізації державної політики, утримання цієї 
більшості в системі потреб і можливостей у рамках, визначених меншістю. 

Обґрунтовано, що розвиток демократичної держави та громадянського 
суспільства є скоріш еволюційним процесом, і цей процес є симбіозом 
суспільства та влади, збільшення членів суспільства у владі (тобто збільшення 
кількості індивідів, які беруть участь у владних процесах). Держава переносить 
на суспільство свої ознаки та державницьку позицію. Екстраполяція 
державницьких владних ідей у суспільство здійснюється через індивідів, які 
беруть участь у діяльності певних владних інституцій і сприймають їх вже 
інакше, ніж пересічний член суспільства. 

Вплив громадянського суспільства на рівень демократії в державі може 
носити як перманентний, так і дискретний характер (остання тенденція, 
зокрема, була притаманна подіям кінця 2013 – початку 2014 років, після яких 
спостерігається зниження кількості громадських  організацій (з 77286 у 2014 р. 
до 65080 у 2015 р.). На фоні спаду загальної активності громадянського 
суспільства щодо участі у вирішенні проблем національної безпеки, особливо 
на місцевому рівні (53,2% громадян вважають, що їх думка не буде врахована 
при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування), виявляється 
тенденція до концептуальної консолідації активних членів суспільства й 
усвідомлення необхідності систематичного впливу на формування та 
реалізацію державної політики у всіх сферах для забезпечення як власних 
потреб, інтересів громадськості, так і підвищення рівня демократичності 
відносин у державі. 

У підрозділі 1.3 «Громадянське суспільство в системі суб’єктно-
об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки» досліджено систему суб’єктів і 
об’єктів у сфері національної безпеки. Обґрунтовано, що громадяни та їх 
об’єднання, як недержавна складова сектору безпеки, набувають ознак і 
властивостей суб’єктів національної безпеки лише за умов існування 
громадянського суспільства та наявності механізму впливу на діяльність 
державних суб’єктів національної безпеки, а також на її актуальний стан за 
допомогою громадського контролю, участі в обговоренні проектів нормативних 
актів і зміни векторів державної політики шляхом реалізації права на мирні 
зібрання, консультативно-дорадчої діяльності, інформаційної підтримки 
державних суб’єктів національної безпеки, військово-патріотичного виховання, 
при цьому правам представників неструктурованих сегментів громадянського 
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суспільства має кореспондувати відповідний обов’язок органів державної влади 
та місцевого самоврядування, а також повинна існувати система заходів 
юридичної відповідальності за невиконання таких обов’язків. Критеріями, за 
допомогою яких можна диференціювати формальний вплив представників 
громадянського суспільства на функціонування сфери національної безпеки, є: 
переважання інтердикції в ретіальній комунікації; відсутність зворотного 
зв’язку з боку державних суб’єктів національної безпеки, низький рівень 
використання потенціалу незалежного експертного середовища, обмеженість 
участі громадськості у формуванні державної політики (лише за допомогою 
форм представницької демократії). 

У підрозділі 1.4 «Сутнісні ознаки взаємодії держави і громадянського 
суспільства» досліджено категорію «взаємодія» у філософському, 
соціологічному та правовому аспектах. Акцентовано увагу на тому, що 
взаємодія як характеристика соціальної системи виступає чинником 
забезпечення ефективного функціонування останньої. З’ясовано, що взаємодія 
може відбуватися на інституціональному, міжінституціональному й 
індивідуальному рівнях. При цьому невід’ємною умовою взаємодії є наявність 
двох або більшої кількості суб’єктів, щонайменше один з яких здійснює певні 
дії. Обґрунтовано, що взаємодія може виникати і при односторонньому впливі 
одного суб’єкта на інший, оскільки можливі ситуації, за яких один із суб’єктів 
взаємодії може лише пасивно спостерігати за діями іншого, досягаючи при 
цьому певного результату. Наприклад, проведення мітингів, демонстрацій та 
інших публічних заходів відбувається за відсутності активних дій з боку 
представників держави, але взаємодія відбувається, оскільки внаслідок таких 
дій органи державної влади та місцевого самоврядування можуть коригувати 
свою діяльність відповідно до заявленої позиції громадськості або не реагують 
на неї. 

Взаємодія суб’єктів може як передбачати спільну мету, так і не 
передбачати її, але обов’язково внаслідок взаємодії виникає її результат, який 
може різнитися залежно від мети кожного з суб’єктів чи загальної мети. 

Взаємодія може бути  міжінституціональною, і в цьому випадку суб’єкти 
будуть виступати її рівноправними учасниками, а сама взаємодія матиме 
двосторонній характер. Взаємодія, що відбувається всередині певного 
інституту, може мати односторонній характер, заснований на принципі 
єдиноначальності або владному ресурсі (у такому випадку вона здійснюється за 
допомогою координації вищого керівництва). При інституціональній взаємодії 
обов’язково виникають зміни всередині самого суб’єкта взаємодії.  

Розділ 2 «Суб’єкти взаємодії громадянського суспільства і Збройних 
Сил України: адміністративно-правова характеристика» складається з 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Збройні Сили України як соціальний та державний 
інститут» на підставі здобутків інституціональної теорії, яка володіє 
методологічним інструментарієм досліджень процесів, що відбуваються в 
суспільстві, охоплюючи за рахунок застосування міждисциплінарного підходу 
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все різноманіття факторів – соціальних, економічних, політичних, ідеологічних і 
правових, розкрито інституціональну природу Збройних Сил України. 
Враховуючи наявність таких притаманних Збройним Силам України факторів, 
цей соціальний інститут являє собою комплексне утворення, яке за допомогою 
існуючих нормативно-правових засобів і традиційних цінностей здійснює вплив 
на формування світоглядних позицій і норм поведінки військовослужбовців з 
метою забезпечення стабільного розвитку суспільства шляхом захисту від 
зовнішніх загроз та у межах своєї компетенції – внутрішніх загроз.  

Сучасний стан правового регулювання діяльності Збройних Сил України 
свідчить про наявність низки проблем, до яких належать наступні. По-перше, 
правові акти, які регламентують їх діяльність, приймалися в різний час, з 
різною метою, що не могло не спричинити певної неузгодженості їх положень. 
По-друге, залишається невирішеною проблема галузевої належності 
військового права, що у свою чергу утруднює розуміння предмета та методу 
його правового регулювання. По-третє, особлива увага у сучасних умовах має 
приділятися професіоналізації військової служби, при цьому дуже важливим є 
збереження реалістичності в її забезпеченні, оскільки це значною мірою 
залежить від можливостей державного бюджету України. 

У підрозділі 2.2 «Особливості адміністративно-правового статусу 
Збройних Сил України як суб’єкта взаємодії з громадянським суспільством» 
розглянуто права, обов’язки, гарантії та відповідальність Збройних Сил 
України як складові їх адміністративно-правового статусу. Акцентовано увагу 
на тому, що найбільш врегульованою правовими нормами є сфера компетенції 
Збройних Сил України (сукупність їх прав і обов’язків), пов’язана з 
інформуванням громадськості щодо своєї діяльності (з урахуванням правового 
режиму інформації з обмеженим доступом), а також взаємовідносини з 
релігійними організаціями та засобами масової інформації. У правовому 
регулюванні взаємодії з іншими інститутами та громадянським суспільством у 
цілому, в частині визначення компетенції, гарантій і відповідальності Збройних 
Сил України мають місце численні прогалини та суперечності, які негативно 
впливають на правозастосовчу діяльність. 

Наведено аргументи на користь позиції щодо створення спеціалізованих 
військових судів,до складу яких мають входити судді, які є цивільними 
особами, обрані на конкурсній основі із числа суддів загальної юрисдикції. 
Доведено, що військові суди повинні функціонувати за загальними для судової 
системи правилами. Можливість спеціалізації у військовому праві; 
узагальнення судових рішень та аналіз судової практики саме у цій сфері; 
підвищення ефективності роботи з інформацією з обмеженим доступом у 
поєднанні з юридичною та фактичною незалежністю від Воєнної організації 
держави створять необхідні умови для здійснення правосуддя на засадах 
верховенства права відповідно до європейських стандартів. 

Підрозділ 2.3 «Поняття та класифікація інститутів громадянського 
суспільства» присвячений розгляду феномена громадянського суспільства як 
соціального інституту, який складають стійкі форми організації та регулювання 
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спільної діяльності людей у складному за будовою суспільному середовищі, які 
є основою для задоволення їх основних потреб та відокремлені від держави. 
З’ясовано особливості економічних, соціальних, політичних, соціокультурних 
інститутів громадянського суспільства.  

Незважаючи на різноманіття інститутів громадянського суспільства, не 
усі вони є суб’єктами взаємодії зі Збройними Силами України. Це в першу 
чергу пов’язано зі специфікою покладених на останніх функцій, які об’єктивно 
викликають обмеженість сфер взаємодії з громадянським суспільством. З 
аналізу нормативно-правових актів, які регулюють взаємодію Збройних Сил 
України з громадянським суспільством у цілому, можливо виділити наступні 
сфери: це громадський контроль за діяльністю Збройних Сил України; 
соціально-економічна; правозахисна; харитативна; релігійна, інформаційна, а 
також сфера патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді. 

З’ясовано, що позбавлення військовослужбовців права захищати свої 
інтереси за допомогою членства у професійних спілках Збройних Сил України, 
які є одним із інститутів громадянського суспільства, призводить до фактичної 
відсутності у них гарантій щодо захисту соціально-економічних прав, а також 
штучного відокремлення їх від українського суспільства, що робить 
декларативним конституційне положення про те, що захист суверенітету та 
територіальної цілісності України є справою всього українського народу. 

У підрозділі 2.4 «Особливості адміністративно-правового статусу 
інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі Збройними 
Силами України» акцентовано увагу на тому, що адміністративно-правовий 
статус інститутів громадянського суспільства, які вступають у взаємодію зі 
Збройними Силами України, набуває додаткових ознак. Розглянуто особливості 
адміністративно-правового статусу суб’єктів взаємодії зі Збройними Силами 
України, зокрема, харитативними та релігійними організаціями, засобами 
масової інформації. З’ясовано, що, порівняно з адміністративно-правовим 
статусом представників громадянського суспільства, сфера діяльності яких не 
пов’язана із взаємодією зі Збройними Силами України, обсяг прав організацій, 
що знаходяться у відношеннях синергії з останніми, дещо обмежений. 

Обов’язки інститутів громадянського суспільства, які є суб’єктами 
взаємодії зі Збройними Силами України, також природно випливають із 
обмежень, обумовлених діяльністю останніх. Так, наприклад, до них 
відноситься зобов’язання щодо укладання договору у разі надання 
волонтерської допомоги Збройним Силам України під час дії особливого 
періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 
антитерористичної операції. Проте відсутність правового закріплення 
обов’язковості укладання письмового договору у разі необхідності співпраці 
при подоланні наслідків гуманітарної кризи серед незахищених верств 
цивільного населення за умов введення правових режимів надзвичайного чи 
воєнного стану, проведення антитерористичної операції між організацією, яка 
здійснює харитативну (благодійну та/або волонтерську) діяльність,і Збройними 
Силами України сприяє виникненню корупційних ризиків і фактично виключає 
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відповідальність сторін. 
У роботі констатовано недостатній обсяг державних гарантій щодо 

реалізації прав волонтерських організацій, які співпрацюють зі Збройними 
Силами України в районах проведення антитерористичної операції, та 
запропоновано шляхи подолання цієї проблеми. 

Розділ 3 «Правовий механізм взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України: адміністративно-правові засади побудови» 
складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Мета та принципи взаємодії громадянського 
суспільства і Збройних Сил України» з’ясовано, що мета взаємодії Збройних 
Сил України та громадянського суспільства є похідною від мети діяльності 
кожного суб’єкта. Відповідно до положень статті 19 Конституції України 
Збройні Сили України діють у межах своїх повноважень та у спосіб, 
передбачений Конституцією України та Законом України «Про Збройні Сили 
України», інших законодавчих актів, у тому числі й у сфері взаємодії з 
громадянським суспільством. Мета їх діяльності включає оборону України, 
захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності (ч. 2 ст. 17 
Основного Закону), а також застосування воєнної сили для локалізації та 
ліквідації внутрішнього збройного конфлікту (п. 24 Воєнної доктрини України). 

На підставі аналізу теоретичних джерел, нормативно-правових актів і 
практики діяльності інститутів громадянського суспільства з’ясовано, що при 
здійсненні взаємодії мета кожного суб’єкта може бути спільною (забезпечення 
сталого розвитку держави) й окремою для кожного суб’єкта. 

Здійснення спільних заходів Збройними Силами України з інститутами 
громадянського суспільства для досягнення мети як спільної, так і окремої 
кожного суб’єкта вимагає, щоб їх діяльність базувалася на чітко визначених, 
однакових для всіх засадах, які знаходять своє втілення в принципах взаємодії. 
У роботі запропоновано класифікацію принципів взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України й охарактеризовано їх сутність. 

У підрозділі 3.2 «Функції та умови взаємодії громадянського суспільства 
і Збройних Сил України та їх адміністративно-правове підґрунтя» з’ясовано, 
що функції взаємодії уявляють собою зовнішній прояв і конкретизацію мети 
взаємодії та її забезпечення. З’ясовано, що зміст досліджуваних функцій не 
може суперечити визначеним законом компетенціям і повноваженням 
Збройних Сил України. Акцентовано увагу на відмінності між ідеологізацією, 
як примусовим нав’язуванням державою суспільству певних політичних 
поглядів, цінностей і поведінки та ідеологією, як полікультурною категорією, 
що включає сукупність концепцій, ідей, принципів, які відображують 
усвідомлення особливостей державного та суспільного життя з боку різних 
соціальних груп. 

Розглянуто умови взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил 
України як сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, наявність яких 
визначає рівень взаємодії та ступінь досягнення її цілей. Обґрунтовано, що 
особливості корпоративної культури, які можуть негативно впливати на 
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досягнення цілей взаємодії, корегуються через правове закріплення меж 
бажаної поведінки, що особливо важливо у мілітаризованих структурах 
Воєнної організації держави. 

У підрозділі запропоновано внесення змін до Статуту внутрішньої 
служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 
1999 року, які спрямовані на формування партнерських відносин з 
громадськістю. 

У підрозділі 3.3 «Види, форми та методи взаємодії громадянського 
суспільства і Збройних Сил України» розглянуто види взаємодії (кооперації та 
конфлікту) й акцентовано увагу на їх особливостях. Кооперація передбачає 
виконання спільних завдань суб’єктів шляхом використання як власних 
ресурсів, так і ресурсів партнерів по взаємодії. Конфлікт як вид взаємодії між 
громадянським суспільством і Збройними Силами України являє собою гостру 
форму вираження суперечливих інтересів суб’єктів, пов’язаних з 
розбіжностями їх цінностей, мотивів, прагнень. Не можна однозначно 
стверджувати, що конфлікт як вид взаємодії є однозначно негативним явищем. 
Досить часто спостерігаються випадки, коли за допомогою певних конфліктів 
з’являється можливість розв’язати проблеми, які перешкоджають досягненню 
цілей суб’єктів взаємодії. 

З’ясовано, що форми взаємодії громадянського суспільства та Збройних 
Сил України – це регламентоване правовими нормами зовнішнє вираження 
сумісної діяльності суб’єктів взаємодії для досягнення поставлених перед ними 
цілей. Правовий характер форм взаємодії, одним із учасників якої є Збройні 
Сили України, обумовлений вимогами ст. 19 Конституції України, відповідно 
до якої останні зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

У підрозділі запропоновано класифікацію форм взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України. 

У підрозділі 3.4 «Напрями взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України» на підставі аналізу вже реалізованих напрямків 
взаємодії у зазначеній сфері обґрунтовано, що потенціал громадянського 
суспільства здатний у значній мірі підвищувати ефективність діяльності 
Збройних Сил України як шляхом надання їм необхідних ресурсів, перш за все 
в інформаційній сфері, так і шляхом громадського контролю за законністю 
діяльності представників цього сектору. 

У підрозділі акцентовано увагу на тому, що ведення бойових дій завжди 
має наслідком неконтрольоване використання як бюджетного, так і 
позабюджетного фінансування та детермінує підвищення рівня корупційних 
ризиків. Системна цілеспрямована робота, що включає нівелювання умов і 
причин, що породжують корупцію, з використанням методів моніторингу з 
боку громадських організацій принесла певні успіхи, пов'язані з підвищенням 
прозорості тендерних закупівель для Міністерства оборони України. Так, 
прийняття Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», проект якого 
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був підготовлений представниками волонтерських організацій, дозволило в 
значній мірі підвищити підконтрольність військових витрат громадськості. 
Однак в даному напрямку є ще значна кількість інших, ще не вирішених, 
завдань. 

Досліджено особливості ряду існуючих факторів, які викликають 
недовіру населення до діяльності Збройних Сил України, окреслено шляхи 
мінімізації їх негативного впливу. 

Обґрунтовано, що основним напрямом взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України у теперішніх умовах є цивільно-військове 
співробітництво. 

Розділ 4 «Удосконалення системи цивільно-військового 
співробітництва як провідний напрям взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Міжнародний та закордонний досвід правового 
регулювання цивільно-військового співробітництва та перспективи його 
впровадження у національну правову систему» проаналізовано особливості 
підходів, які існують у державах-членах НАТО стосовно сутності й організації 
цивільно-військового співробітництва. З’ясовано, що вирішення поставлених 
завдань суто військовими засобами потребує витрати значних матеріальних, 
людських та інших ресурсів, на відміну від виконання цих заходів із 
залученням ресурсів громадянського суспільства. Визначено особливості 
класичного підходу до використання компонентуCivil-MilitaryCooperation 
(CIMIC) у діяльності збройних сил. Зарубіжний досвід свідчить про існування 
уCIMIC широких повноважень, які за певних умов включають окремі функції 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, неспроможних їх 
реалізовувати внаслідок ведення бойових дій або надзвичайних ситуацій у 
регіоні. Разом з тим досвід держав-членів НАТО пов'язаний із веденням 
бойових дій виключно на території інших держав. 

Акцентовано увагу на тому, що ведення бойових дій в умовах проведення 
антитерористичної операції на території української держави має свої 
особливості, які не дозволяють у повному обсязі імплементувати стандарти 
діяльності CIMIC НАТО, оскільки Конституція України у ч. 4 ст. 17 визначає, 
що Збройні Сили України й 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. 
Разом з тим неспроможність органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування виконувати свої функції за умов ведення на території їх 
компетенції бойових дій, як засвідчив досвід проведення антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській областях, мала своїми наслідками створення 
загрози гуманітарної кризи, неможливість забезпечити достатній рівень безпеки 
населення цих областей. У період з квітня 2014 року, коли розпочалася 
антитерористична операція, по лютий 2015 року, коли набув чинності Закон 
України «Про військово-цивільні адміністрації», діяльність Збройних Сил 
України, пов’язана із виконанням окремих функцій органів виконавчої влади, 
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не мала достатнього правового підґрунтя. Акцентовано увагу на прогалинах у 
законах України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про 
Збройні Сили України», у яких відсутні правові підвалини взаємодії Збройних 
Сил України з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в 
межах правового режиму мирного часу, у тому числі під час проведення 
антитерористичної операції. 

Підрозділ 4.2 «Поняття та завдання цивільно-військового 
співробітництва в Україні: адміністративно-правові аспекти» присвячений 
розгляду сутнісних ознак цивільно-військового співробітництва, до яких 
віднесено: урегульованість правовими нормами, серед яких ключове місце 
займають норми адміністративного права; системність, властивостями якої є 
наявність взаємопов’язаних елементів, взаємодія між ними та присутність 
спільної мети; впорядкованість правовідносин, що виникають у межах цієї 
системи.  

Проект цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України 
було започатковано 05 травня 2014 року, коли рішенням в. о. Міністра оборони 
України на базі Національного університету оборони України ім. Івана 
Черняховського було розпочато підготовку офіцерів для здійснення вказаного 
виду діяльності. Відповідно до даного рішення в районах проведення 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 
розпочали свою діяльність підрозділи (групи) цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України. Наказом начальника Генерального 
штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 03.02.2015 р. № 34 
було затверджене Положення про Управління цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України, основними завданнями якого є: 
організація цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України; 
проведення заходів з формування позитивної громадської думки щодо 
діяльності Збройних Сил України, зокрема під час участі в антитерористичних 
операціях, під час введення правового режиму надзвичайного чи воєнного 
стану, операціях з підтримання миру і безпеки та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; участь в аналізі соціально-політичної, економічної, 
релігійної, демографічної, екологічної, санітарно-епідеміологічної обстановки 
та прогнозування її впливу на виконання військовими частинами (підрозділами) 
Збройних Сил України завдань за призначенням. На підставі аналізу правових 
актів та правозастосовчої практики виокремлено завдання цивільно-військового 
співробітництва. 

У підрозділі 4.3 «Правові та організаційні аспекти цивільно-військового 
співробітництва в умовах антитерористичної операції в Україні» визначено 
передумови створення системи цивільно-військового співробітництва Збройних 
Сил України. З’ясовано, що внаслідок існування комплексу об’єктивних і 
суб’єктивних факторів протягом багатьох років спостерігалося відчуження 
армії та населення, відсутність налагоджених комунікацій між ними. 
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Застосування територіального принципу комплектування Збройних Сил 
України також відіграло негативну роль в ефективності військових підрозділів і 
їх здатності якісно виконувати бойові завдання.  

Розвиток системи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил 
України здійснюється у рамках досягнення взаємосумісності зі збройними 
силами країн-членів НАТО та є невід’ємною частиною реформування Збройних 
Сил України, що передбачено положеннями Стратегії національної безпеки 
України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року 
№ 287/2015, Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента 
України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, а також Річної національної 
програми співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік, затвердженої Указом 
Президента України від 12 лютого 2016 року № 45/2016. 

Протягом 2014-2015 років групами цивільно-військового 
співробітництва було організовано доставку 2,5 т. тон гуманітарних вантажів 
для мешканців районів проведення антитерористичної операції, здійснено 
евакуацію 675 останків тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил 
України, правоохоронних органів, інших військових формувань, забезпечено 
надання 8 тон медичних препаратів у якості допомоги лікувальним закладам у 
районах проведення антитерористичної операції, із залученням міжнародних 
організацій забезпечено розмінування 2,5 тис. гектарів території вказаних 
районів, організовано відновлення електричних мереж загальною протяжністю 
17 км, газових мереж загальною протяжністю 20 км, здійснено евакуацію 1700 
цивільних осіб з лінії бойового зіткнення, організовано більше 1200 культурно-
масових і культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування 
національної самосвідомості. 

У підрозділі 4.4 «Перспективи розвитку адміністративно-правового 
забезпечення цивільно-військового співробітництва в Україні» акцентовано 
увагу на тому, що однією з ознак правової держави є неухильне додержання 
принципу законності всіма суб’єктами суспільних відносин. Відповідно до п. 17 
ч. 1 ст. 92 Конституції України організація Збройних Сил України визначається 
виключно законом. Акцентовано увагу на тому, що сьогодні в Україні створено 
передумови для формування військового права як комплексної галузі права, 
предметом якого є правовідносини у сфері військового управління; 
правовідносини, пов’язані з підготовкою, проходженням і звільненням з 
військової служби, внутрішньоорганізаційні відносини, що виникають в 
органах військового управління, у військових підрозділах, частинах, 
з’єднаннях, створених відповідно до чинного законодавства, правовідносини, 
які виникають у зв’язку з участю військових підрозділів в операціях з 
підтримки миру та безпеки, правовідносини, які виникають під час введення 
воєнного та надзвичайного стану; правовідносини, які виникають при залученні 
збройних сил до проведення антитерористичної операції; правовідносини, 
пов’язані з юридичною відповідальністю військовослужбовців; 
правовідносини, які виникають під час забезпечення правопорядку та 
військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації та 
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районах виконання завдань. 
Розділ 5 «Удосконалення адміністративно-правових засад взаємодії 

громадянського суспільства і Збройних Сил України» складається з 
чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 5.1 «Ґенеза правового регулювання державної політики у 
сфері взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України» 
досліджено ґенезу правового регулювання державної політики у сфері взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних Сил України, яка складається із трьох 
етапів. На першому етапі (початок ХХ ст.), зокрема за часів існування 
незалежних українських держав УНР та ЗУНР, громадянське суспільство в 
Україні та правове регулювання державної політики у сфері взаємодії між ним і 
Воєнною організацією знаходились на стадії зародження. Нормативно-правові 
акти вирізнялись відсутністю системності та регулюванням окремих аспектів у 
цій сфері. Другий етап розвитку правового регулювання державної політики у 
сфері взаємодії громадянського суспільства та Воєнної організації проходив за 
часи перебування України у складі СРСР. Розглянуто особливості вказаного 
етапу та з’ясовано, що незважаючи на штучність утворення та декларативність 
діяльності легалізованих об’єднань громадян, вони, по-перше, сприяли 
формуванню громадянського суспільства в Україні; по-друге, в деяких аспектах 
синергія між ними та радянською армією відігравала позитивну роль. Цей етап 
завершився одночасною кризою тоталітарного режиму на території, яку 
займало СРСР, і початком формування громадянського суспільства в 
незалежній Україні. 

Третій етап розвитку взаємодії громадянського суспільства і Збройних 
Сил України та правового регулювання державної політики в цій сфері 
розпочався із здобуття незалежності України та створення власних Збройних 
Сил. Він характеризується як становленням самого громадянського суспільства 
в нашій державі, синергії між ним і Воєнною організацією, так і розвитком 
правового регулювання у цій сфері. Цей етап складається з двох стадій: 

Перша стадія охоплює період з 1991 до 2014 років і характеризується 
відчуженням громадянського суспільства та Збройних Сил України, 
формалізацією правового регулювання взаємодії між ними, що було викликано 
витісненням самого інституту Збройних Сил України із зони інтересів і потреб 
громадянського суспільства, недооцінкою ролі Військової організації в 
забезпеченні національної безпеки України; політичною спрямованістю самого 
громадянського суспільства; відношенням державної влади до міри взаємодії 
між громадянським суспільством і армією. Друга стадія розпочалася з 
суспільно-політичної кризи кінця 2013 р. і триває по цей час. Вона 
характеризується становленням не лише якісно нової системи взаємодії між 
Збройними Силами України та громадянським суспільством, а і в цілому 
громадянського суспільства в нашій державі, при якому відбувається 
усвідомлення представниками громадянського суспільства своєї соціальної 
відповідальності за процеси, що відбуваються в державі, стрімкий розвиток 
нових форм і методів співпраці. Акцентовано увагу на недоліках правового 
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регулювання у досліджуваній сфері. 
У підрозділі 5.2 «Адміністративно-правові та цивільно-військові 

правовідносини: проблеми правового розмежування» з’ясовано, що 
адміністративно-правові відносини як відносини державно-владного характеру, 
що складаються у сфері публічного управління, одним із суб’єктів яких 
обов’язково є орган державної влади або місцевого самоврядування, 
передбачають реалізацію таким суб’єктом завдань і функцій, покладених на 
нього державою. Сфера військового управління як одна із галузей державного 
управління має свою специфіку, обумовлену особливим порядком 
підпорядкування її суб’єктів, існуванням низки обмежень здійснення ними 
своїх повноважень тощо. Правовідносини, пов’язані з функціонуванням 
Збройних Сил України, за галузевою належністю можуть бути конституційно-
правовими, адміністративно-правовими, цивільно-правовими, господарсько-
правовими, за певних умов – кримінально-правовими тощо. Однак у сфері 
військового управління переважають адміністративно-правові відносини, 
пов’язані з реалізацією публічних інтересів у секторі оборони, у яких 
обов’язково присутній суб’єкт, наділений державою публічно-владними 
повноваженнями, пріоритетним для яких є метод субординації, а спори, які 
виникають при цьому, вирішуються переважно в порядку адміністративного 
судочинства. Підтримуючи думку В.Б. Авер’янова щодо того, що найпомітніші 
нові риси сучасного тлумачення предмета українського адміністративного 
права зумовлені тим, що ця галузь має бути спрямована на утвердження 
пріоритету прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з державою, її 
органами та посадовими особами, а адміністративно-правовий режим 
взаємовідносин органів державної влади та людини повинен виходити зі 
становища особи як такого суб'єкта, перед яким виконавча влада відповідальна 
за свою діяльність, і має ґрунтуватися на беззаперечному визнанні пріоритету 
прав людини, обґрунтовується належність відносин у сфері взаємодії Воєнної 
організації держави та громадянського суспільства до предмета 
адміністративного права.  

Аргументовано, що цивільно-військові відносини як сукупність правових 
взаємовідносин між суспільством і структурними елементами Воєнної 
організації держави, включають конституційні-правові, адміністративно-
правові, фінансово-праві й інші види правовідносин, що виникають у сфері 
національної безпеки й оборони. Сформульовано критерії розмежування між 
адміністративно-правовими та цивільно-правовими відносинами. 

У підрозділі 5.3 «Удосконалення системи адміністративно-правових 
норм у сфері взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України» 
досліджено два основних напрями підвищення ефективності правового 
регулювання у сфері взаємодії громадянського суспільства та Воєнної 
організації держави, пов’язані з удосконаленням адміністративно-правового 
забезпечення як діяльності інститутів громадянського суспільства, так і 
Збройних Сил України. На підставі здійсненого в попередніх підрозділах 
аналізу виокремлено недоліки правового регулювання діяльності об’єднань 
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громадян в аспекті їх взаємодії зі Збройними Силами України й аргументовано, 
що чітке визначення адміністративно-правових нормам порядку й умов 
легалізації громадського об’єднання є визначальною умовою виникнення його 
адміністративно правового статусу, що в свою чергу тягне за собою відповідні 
юридичні наслідки, у тому числі спрямовані на сприяння з боку держави таким 
видам громадської ініціативи, як благодійництво та волонтерство, 
беніфіціарами яких є Збройні Сили України, мешканці Донецької та Луганської 
областей, що постраждали внаслідок ведення бойових дій, та інші суб’єкти. 

Обґрунтовано необхідність запровадження процедури акредитації для 
харитативних організацій, які здійснюють волонтерську діяльність у 
безпосередній взаємодії зі Збройними Силами України, та запропоновано низку 
змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», спрямованих на 
зміцнення правових гарантій представників волонтерських і благодійних 
організацій. 

Запропоновано зміни та доповнення до законів України «Про 
волонтерську діяльність», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», «Про Збройні Сили України», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» та ін. 

У підрозділі 5.4 «Організаційні умови підвищення ефективності взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних Сил України» проаналізовано 
фактори, які негативно впливають на ефективність правозастосовної практики у 
досліджуваній сфері. До них віднесено: низький рівень інформованості 
населення щодо діяльності підрозділів Збройних Сил України; недостатній 
рівень розуміння представниками органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування, цивільним населенням завдань Збройних Сил України; 
закритість Збройних Сил України як державного та соціального інституту від 
громадськості; низький рівень участі громадянського суспільства у формуванні 
та реалізації державної оборонної політики; інформаційний вплив противника 
на громадську свідомість через засоби масової інформації; відсутність 
правового механізму залучення матеріальних ресурсів державних і приватних  
підприємств (осіб) в інтересах забезпечення діяльності підрозділів Збройних 
Сил України; відсутність дієвого механізму координації дій органів виконавчої 
влади, Збройних Сил України, Служби безпеки України, державних і 
недержавних засобів масових інформації по реалізації державної політики у 
сфері оборони; недостатній рівень загальної та правової культури 
військовослужбовців Збройних Сил України, неврахування їх особовим 
складом традицій і національних особливостей  місцевого населення в районах 
дислокації та їх порушення; відсутність сталих стратегічних комунікацій між 
представниками органів виконавчої влади, громадськими організаціями, 
місцевим населенням, окремими громадянами. 
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Зупинена увага на факторах, які викликають небажання проходити 
службу в Збройних Силах України під час ведення воєнних дій. Акцентовано 
увагу на чинниках, які характеризують недостатній рівень взаєморозуміння між 
Збройними Силами України та громадянським суспільством, зокрема на 
низькому рівні комунікації між цим інститутом і суспільством. Запропоновано 
низку заходів з удосконалення формування високопрофесійного офіцерського 
корпусу для Збройних Сил України. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та пропонується нове 
вирішення наукової проблеми – удосконалення адміністративно-правового 
забезпечення взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України. У 
результаті проведеного дослідження вироблено нові концептуальні підходи до 
теоретико-правових основ взаємодії громадянського суспільства та Збройних 
Сил України, сформульовано низку нових наукових положень і висновків, 
спрямованих на досягнення поставленої мети, основними з яких є такі:  

1. У динамічному аспекті громадянське суспільство – це якісно новий 
стан суспільства, за якого представники різних як формалізованих, так і не 
формалізованих соціальних груп з розвиненим почуттям соціальної 
відповідальності за допомогою спеціального правового механізму впливають на 
державну політику у різних сферах, забезпечуючи прогресивний розвиток 
держави та суспільства в цілому. 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.  

2. Розвиток громадянського суспільства як детермінанта формування 
демократичної держави характеризується наступними тенденціями: 
а) обумовленістю рівня розвитку демократичних відносин ступенем 
сформованості громадянського суспільства; б) нерівномірним характером 
участі громадськості у державному управлінні; в) відсутністю 
системоутворюючих ознак і слабким рівнем інституалізації громадянського 
суспільства; г) наявністю на рівні суспільної свідомості рефлексії громадськості 
стосовно особливостей управління державою і задоволення своїх потреб та 
інтересів; ґ) існуванням у державах з високим ступенем розвитку 
демократичних відносин діючого правового механізму залучення громадськості 
до участі в управлінні державними справами в різноманітних формах, з 
урахуванням нерівномірності та несистематичності проявів громадської 
активності в різні часові періоди. 

3. Громадянське суспільство у системі суб’єктно-об’єктних зв’язків у 
сфері національної безпеки виступає одночасно і як суб’єкт, і як об’єкт. При 
цьому існує пряма залежність між системністю участі громадянського 
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суспільства у функціонуванні сектору національної безпеки й актуальним 
рівнем останньої, що обумовлено полівекторністю використовуваних 
широкими верствами громадськості підходів і заходів. Системність передбачає 
зокрема регулярність залучення незалежного експертного середовища до 
вирішення існуючих проблем; використання інформаційної підтримки 
громадського сектору в інтересах завдань сектору безпеки; персоніфікацію 
відповідальності у стратегічних комунікаціях; аналіз причин та умов спроб 
деструктивних впливів з боку громадськості на сектор безпеки та використання 
цієї інформації для коригування його діяльності. Необхідною умовою 
виконання громадянським суспільством своїх функцій у системі національної 
безпеки є визначеність адміністративно-правового статусу громадян як 
суб’єктів правовідносин у вказаній сфері, з огляду на що уявляється доцільним 
удосконалення положення абзацу 14 ст. 10 та ст. 11 Закону України «Про 
основи національної безпеки України», якими громадськість виключена із кола 
суб’єктів контролю за здійсненням заходів щодо забезпечення національної 
безпеки, а її участь обмежена участю у виборах і референдумах, виконанням 
конституційних обов’язків, «привертанням уваги суспільних і державних 
інститутів до небезпечних явищ і процесів» та самозахистом. 

4. Взаємодію між державою та громадянським суспільством слід розуміти 
як їх взаємний вплив один на одного (шляхом вчинення певних дій або 
утримання від них), а також використання можливостей один одного для 
досягнення мети, поставленої кожним із суб’єктів, та отримання спільного 
результату способами та методами, що не забороняються законом. 

5. Збройні Сили України як соціальний інститут являють собою 
об’єднання, яке забезпечує відносну стійкість соціальних відносин і взаємодій, 
характеризується раціональною впорядкованістю та відповідністю структури, 
визначеної Законом України «Про Збройні Сили України», їх функціональному 
призначенню. Як державний інститут вони є елементом апарату легального 
примусу держави та мають своєю метою здійснення оборони України, захист її 
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Інституалізація 
Збройних Сил України включає наступні етапи: перший етап (1991-1994 рр.) – 
міждержавне переміщення кадрів; другий етап (1994-1997 рр.) – отримання 
статусу без’ядерної держави; третій етап (1997-2003 рр.) – встановлення 
системи санкцій для підтримання норм і правил; четвертий етап (2003-2014 рр.) 
– процеси латентної дисфункціональності; п’ятий етап (з 2014 р. та по т.ч.) – 
відновлення функціональності Збройних Сил України. 

6. Адміністративно-правовий статус Збройних Сил України як суб’єкта 
взаємодії з громадянським суспільством являє собою сукупність їх 
правосуб’єктності, прав, обов’язків, гарантій їх здійснення, а також 
адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення правових 
приписів. Аналіз правових актів, якими визначено адміністративно-правовий 
статус Збройних Сил України у досліджуваному аспекті, свідчить, щонайбільш 
деталізована їх компетенція, гарантії реалізації прав і обов’язків, 
відповідальність за порушення встановлених правових приписів у сфері 
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взаємовідносин з релігійними організаціями та засобами масової інформації. 
Стосовно взаємодії з іншими суб’єктами громадянського суспільства у 
правовому регулюванні діяльності Збройних Сил України мають місце 
численні прогалини, які негативно впливають на правозастосовну практику. Це 
потребує удосконалення чинних законодавчих актів, які регламентують 
діяльність Збройних Сил України (у тому числі статутів) і прийняття 
відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Незважаючи на те, що 
статути Збройних Сил України (зокрема, Статут внутрішньої служби Збройних 
Сил України, Дисциплінарний статут Збройних Сил України) регулюють 
внутрішні відносини та практично не передбачають взаємодій із зовнішніми 
організаційними інститутами, у тому числі громадянського суспільства, 
необхідно враховувати, що в Україні склалася усталена система співпраці між 
громадськими організаціями та Збройними Силами України, і регламентація їх 
взаємодії необхідна в першу чергу самим військовослужбовцям для 
усвідомлення меж своєї правомірної поведінки. 

7. Запропоновано класифікацію інститутів громадянського суспільства як 
суб’єктів взаємодії зі Збройними Силами України, яка залежно від ступеня 
взаємодії складається з трьох груп: 1) зовнішні інститути – це спільноти, 
утворені цивільними особами, які професійно не мають безпосереднього 
відношення до Збройних Сил України, мета яких полягає у сприяння діяльності 
останніх, допомозі їм, а також у здійсненні цивільного контролю (за сферою 
інтересів або напрямами діяльності, вони поділяються на: а) харитативні 
утворення (благодійні та волонтерські); б) правозахисні; в) релігійні; 
г) військово-патріотичні та з допризовної підготовки (Товариство сприяння 
обороні України, громадські організації з відродження та підтримки 
національно-патріотичних традицій (козацькі), військово-патріотичні клуби 
тощо); д) незалежні ЗМІ); 2) внутрішні інститути – це спільноти, створені 
особами, які мають безпосереднє відношення до самих Збройних Сил України 
(військовослужбовці, військові пенсіонери (ветерани), працівники Збройних 
Сил України), діяльність яких спрямована на задоволення власних соціально-
економічних потреб ті захист прав у межах своєї професійної діяльності 
(профспілки; громадські організації ветеранів військової служби, Ради офіцерів, 
сержантів і Жіночі Ради у Збройних Силах України); 3) інститути 
громадянського суспільства з особливим правовим статусом – це ті інститути, 
які в силу визначених законодавством обмежень не можуть ні надавати прямо 
допомогу (фінансову, матеріальну тощо), ні здійснювати контроль, але 
неврахування можливого впливу яких на Збройні Сили України може 
негативно відобразитись на діяльності останніх (це партії та громадські рухи). 

8. Дослідження особливостей адміністративно-правового статусу 
інститутів громадянського суспільства – суб’єктів взаємодії зі Збройними 
Силами України свідчить, що права й обов’язки останніх, гарантії їх реалізації, 
заходи контролю та відповідальність у цій сфері на цей час мають своє 
нормативне закріплення лише стосовно релігійних організацій і засобів масової 
інформації. Разом з тим обсяг більш широких прав і повноважень, а також 
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гарантій їх реалізації закономірно викликає більш регламентований з боку 
держави обсяг обов’язків і покладеної відповідальності. Крім того, роль засобів 
масової інформації у формуванні громадської думки викликає з боку держави 
значне навантаження у вигляді численних нормативно-правових актів, що 
регламентують їх діяльність у цілому. При цьому ретельне адміністративно-
правове регулювання взаємовідносин засобів масової інформації та Збройних 
Сил України є обґрунтованим у зв’язку зі специфічною роллю останніх у 
державі та суспільстві. Безпосередньо у цей час, з урахуванням наявності 
збройного конфлікту на сході України, це взагалі життєво необхідно для 
збереження цілісності та незалежності нашої держави. Таким чином, надмірна 
регламентація взаємовідносин державних органів та інститутів громадянського 
суспільства призводить до втрати ініціативи з боку громадян, нівелює сам 
принцип їх вільного та самостійного утворення колективних організацій і 
діяльності. Разом з тим у сфері взаємодії цих інститутів зі Збройними Силами 
України правове регулювання відносин між ними, нормативно-правове 
закріплення положень щодо контролю та відповідальності стає діючими 
юридичними гарантіями реалізації прав і обов’язків в першу чергу саме 
інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії.  

9. Метою взаємодії Збройних Сил і громадянського суспільства є 
створення умов для їх належного функціонування та розвитку: 1) з боку 
Збройних Сил України – забезпечення захисту держави, громадянського 
суспільства в цілому від загроз ззовні, а за необхідності – відсіч збройної 
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. До основних принципів вказаної взаємодії належать: принцип 
верховенства права; дотримання прав і свобод людини; відкритості; 
відповідальності; системності; невтручання; деполітизації; деідеологізації. 

10. До основних функцій взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України слід віднести: ідеологічну, підтримки ефективного 
функціонування, соціальну, інформаційну, захисту прав і свобод людини та 
громадянина, контрольну. Ступінь реалізації вказаних функцій залежить від 
додержання низки умов, до яких віднесено: об’єктивні умови (політичні, 
правові, соціально-демографічні) та суб’єктивні (соціально-психологічні, 
корпоративно-культурні, рівень усвідомлення соціальної відповідальності).  

11. Форми взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил 
України включають правотворчі, правозастосовні, контрольні, а також захист 
прав і свобод людини та громадянина. Кожній формі кореспондує група 
методів, які являють собою усталені способи їх реалізації. Правотворча форма 
взаємодії реалізується за допомогою методів обговорення громадськістю 
проектів правових актів, які регламентують діяльність Збройних Сил України, 
самостійну підготовку представниками об’єднань громадян та інших суб’єктів 
взаємодії законопроектів в означеній сфері; внесення пропозицій щодо змін у 
чинних правових актах. Реалізація правозастосовної форми взаємодії включає 
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діяльність громадських рад або комітетів, проведення спільних зборів, спільне 
надання допомоги населенню в зоні військового конфлікту, організацію 
спільних культурно-масових заходів, евакуацію тіл загиблих 
військовослужбовців і цивільних осіб з тимчасово окупованих територій тощо. 
Методи реалізації контрольної функції передбачає використання методів 
громадської експертизи; моніторингу господарської, виховної та інших видів 
діяльності підрозділів Збройних Сил України (з урахуванням правових 
приписів щодо режиму інформації з обмеженим доступом); включення 
цивільних осіб до складу комісій з розслідування надзвичайних подій з 
особовим складом; соціологічні дослідження рівня довіри громадян до 
Збройних Сил України. Форма захисту прав і свобод людини та громадянина 
може реалізовуватися за допомогою правового захисту військовослужбовців і 
членів їх сімей з використанням ресурсу інститутів громадянського 
суспільства; надання правової допомоги особам, чиї права, свободи й інтереси 
було порушено внаслідок неправомірних дій військовослужбовців, сприяння 
відновленню їх порушених прав і свобод. 

12. На підставі аналізу особливостей взаємодії громадянського 
суспільства та Збройних Сил України під час проведення антитерористичної 
операції на Сході України виокремлено напрями, пов’язані із рішенням завдань, 
які є спільними як для Збройних Сил України, так і для громадянського 
суспільства: 1) запобігання корупції та інших порушень законності у Збройних 
Силах України; 2) усунення негативного впливу факторів, що викликають 
недовіру населення до діяльності Збройних Сил України; 3) цивільно-військове 
співробітництво. 

13. Чинним законодавством не врегульовано порядок взаємодії Збройних 
Сил України й органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах 
мирного часу, у тому числі у період проведення антитерористичної операції. 
Залучення Збройних Сил України до виконання функцій цих органів може 
суперечити нормам Конституції України, з огляду на що, враховуючи роль 
військового компоненту для досягнення стабільності в районах проведення 
антитерористичної операції, необхідно визначити правовий механізм 
тимчасового делегування їм окремих функцій органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування в разі неможливості їх виконання в умовах ведення 
бойових дій. Положення ч. 1 ст. 3 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», які визначають, що останні утворюються у разі потреби за 
рішенням Президента України, створюють умови для довільного тлумачення 
таких «потреб» і несуть у собі загрозу порушення системи важелів іпротиваг як 
визначальної характеристики організації публічної влади в демократичній 
державі. З огляду на це слід визначити на законодавчому рівні умови, за яких 
можуть створюватися військово-цивільні адміністрації (неспроможність органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування виконувати свої функції 
протягом певного періоду). Крім того, повноваження голови військово-
цивільної адміністрації (п. 3 ст. 6 вказаного Закону) мають бути доповнені його 
правом представляти відповідну військово-цивільну адміністрацію та 
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територіальну громаду у відносинах зі Збройними Силами України, що 
створить відповідні правові гарантії здійснення ним своїх владних 
повноважень. Відсутність критеріїв відповідності військовослужбовців 
займаним у військово-цивільних адміністраціях посадам створює ситуацію, за 
якої на посаду голови військово-цивільної адміністрації, у тому числі обласної, 
за формальними ознаками може призначатися будь-який військовослужбовець, 
незалежно від віку, освіти, професійного досвіду, що потребує свого усунення 
шляхом доповнення Переліку посад у військово-цивільних адміністраціях 
населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями 
військових формувань, осіб рядового та начальницького складу 
правоохоронних органів, затвердженого Указом Президента України від 23 
квітня 2015 року № 237/2015, кваліфікаційними вимогами щодо означених осіб. 

14. Як провідний напрям взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України цивільно-військове співробітництво охоплює відносини, 
які складаються між органами військового управління, з’єднаннями, 
військовими частинами та підрозділами з одного боку й інститутами 
громадянського суспільства, до яких належать харитативні утворення 
(благодійні та волонтерські), правозахисні, релігійні та військово-патріотичні 
організації, інші об’єднання громадян, незалежні ЗМІ, територіальні громади та 
окремі громадяни, з іншого. Виокремлено завдання цивільно-військового 
співробітництва, до яких віднесено підвищення рівня взаємної довіри громадян 
і Збройних Сил України; усвідомлення та підвищення рівня соціальної 
відповідальності суб’єктів цивільно-військового співробітництва; підвищення 
рівня правосвідомості військовослужбовців з метою виключення випадків 
неправомірної поведінки, яка порушує права, свободи й інтереси цивільного 
населення; зниження рівня внутрішніх загроз, що виникають внаслідок ведення 
бойових дій і території держави; створення якісно підготовленого військового 
резерву; консолідація українського суспільства. 

15. Здійснені групами цивільно-військового співробітництва заходи 
дозволили підвищити рівень довіри населення Донецької та Луганської 
областей до Збройних Сил України та державних інститутів у цілому, що 
констатовано за результатами соціологічних досліджень, проведених 
незалежними соціологічними організаціями за координації Управління 
цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України. У цілому 
діяльність груп цивільно-військового співробітництва довела свою 
ефективність у попередженні гуманітарної кризи в районах проведення 
антитерористичної операції, зниження напруженості та протидії мешканців 
Донецької та Луганської областей діяльності Збройних Сил України й інших 
військових формувань, правоохоронних та інших державних органів. Разом з 
тим констатується наявність проблем, пов’язаних з правовим регулюванням 
цивільно-військового співробітництва, напрями вирішення якої запропоновано 
автором у проекті Концепції розвитку цивільно-військового співробітництва 
Збройних Сил України. 

16. Виходячи із розуміння перспектив розвитку адміністративно-
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правового забезпечення цивільно-військового співробітництва в Україні 
шляхом легалізації поняття останнього на законодавчому рівні, визначення 
компетенції його суб’єктів та завдань, а також створення адміністративно-
правового механізму здійснення підрозділами (групами) цивільно-військового 
співробітництва своїх функцій як у районах проведення антитерористичної 
операції, так і в інших регіонах України, уявляється доцільним доповнення 
ст.11 Закону України «Про Збройні Сили України», в якій визначено основні 
засади діяльності останніх, принципом наступного змісту: «взаємодії з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами 
громадянського суспільства». 

17. Ґенеза правового регулювання державної політики у сфері взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних Сил України складається з трьох 
етапів: а) перший етап (1917-1920 рр.) – закладення концептуальних засад 
правового регулювання взаємодії між Воєнною організацією держави та 
суспільством у незалежних українських державах УНР та ЗУНР; б) другий етап 
(1922-1991 рр.) – домінування тенденцій державного контролю у правовому 
регулюванні суспільної активності за часів перебування України у складі СРСР; 
в) третій етап, який складається з двох стадій: відчуження громадянського 
суспільства та Збройних Сил України, що знайшло свій відбиток у 
формальному характері правового регулювання взаємодії між ними (1991 – 
початок 2014 рр.); і динамічного розвитку правового регулювання 
досліджуваних відносин, які обумовлюють позиціонування Збройних Сил 
України як відкритого до взаємодії з громадянським суспільством державного 
інституту (з 2014 року по т.ч.). 

18. Цивільно-військові відносини уявляють собою комплексні 
правовідносини, які виникають між Воєнною організацією держави з одного 
боку й органами державної влади, місцевого самоврядування та інститутами 
громадянського суспільства – з іншого, з метою забезпечення національної 
безпеки та оборони, додержання визначених Конституцією та законами 
України прав і свобод людини та громадянина, дотримання законності та 
політичної стабільності в суспільстві. За своєю галузевою належністю вони 
можуть бути конституційно-правовими, адміністративно-правовими, 
фінансово-правовими тощо, однак відносини, пов’язані з реалізацією Воєнною 
організацією держави своїх функцій у сфері взаємодії з громадськістю, є 
адміністративно-правовими за своєю сутністю. 

19. Удосконалення системи адміністративно-правових норм у сфері 
взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України потребує 
внесення змін і доповнень до чинних адміністративно-правових актів у 
досліджуваній сфері, а саме: 

В аспекті удосконалення адміністративно-правового забезпечення 
діяльності інститутів громадянського суспільства: 

Ч. 1 ст. 9 Закону України «Про волонтерську діяльність» слід доповнити 
положенням про обов’язковість укладання договору про провадження 
волонтерської діяльності під час надання допомоги громадянам, які 
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постраждали внаслідок обставин, визначених в абзаці четвертому ч.3 ст.1 
вказаного Закону; 

Статтю 9 вказаного Закону необхідно доповнити нормою, яка передбачає 
обов’язковість укладання договору між організацією чи установою, що залучає 
до своєї діяльності волонтерів і надає допомогу громадянам, які постраждали 
внаслідок дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного 
стану, проведення антитерористичної операції та уповноваженим органом 
Збройних Сил України (Міністерством оборони України або Генеральним 
штабом Збройних Сил України) на період дії особливого періоду, правових 
режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної 
операції. За таким договором волонтерська організація повинна бути 
зобов’язана дотримуватись умов перебування в районах, у яких встановлено 
правовий режим надзвичайного чи воєнного стану, проведення 
антитерористичної операції, а підрозділи Збройних Сил України повинні 
забезпечити в межах своєї компетенції можливість здійснення харитативними 
організаціями своєї діяльності в таких районах і сприяння в створенні умов для 
такої діяльності; 

В аспекті удосконалення адміністративно-правового забезпечення 
діяльності Збройних Сил України: 

Закон України «Про Збройні Сили України» має бути доповнений 
окремою статтею 14-1 «Цивільно-військове співробітництво» у наступній 
редакції: 

«Збройні Сили України для виконання покладених на них завдань у 
межах своєї компетенції взаємодіють з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, територіальними громадами, міжнародними гуманітарними 
організаціями, громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, 
політичними партіями, саморегульованими організаціями, організаціями, які 
здійснюють професійне самоврядування, засобами масової інформації, 
громадянами. 

Організація взаємодії Збройних Сил України з інститутами 
громадянського суспільства здійснюється у межах системи цивільно-
військового співробітництва, основними завданнями якої є: підвищення рівня 
взаємної довіри громадян і Збройних Сил України; усвідомлення та підвищення 
рівня соціальної відповідальності суб’єктів цивільно-військового 
співробітництва; підвищення рівня правосвідомості військовослужбовців з 
метою виключення випадків неправомірної поведінки, яка порушує права, 
свободи й інтереси цивільного населення; зниження рівня внутрішніх загроз, 
що виникають внаслідок ведення бойових дій на території держави; створення 
якісно підготовлено військового резерву; консолідація українського 
суспільства. 

Організація цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України 
покладається на структурний підрозділ Збройних Сил України, функції та 
повноваження якого визначаються Міністром оборони України». 

У Законі України «Про військово-цивільні адміністрації»: 
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п. 1 ст. 3 має бути викладений у такій редакції: «Військово-цивільні 
адміністрації утворюються за рішенням Президента України у разі 
неспроможності органів державної влади та місцевого самоврядування 
внаслідок ведення бойових дій». 

п. 7 ст. 5, який надає голові військово-цивільної адміністрації право 
вилучати у громадян на зберігання вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну 
зброю, а в підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову 
техніку, вибухові, радіоактивні речовини та матеріали, сильнодіючі хімічні та 
отруйні речовини, має бути вилучений, а відповідні повноваження покладені на 
Національну поліцію України. 

20. Організаційні умови підвищення ефективності взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних Сил України мають передбачати: 

на етапі планування застосування Збройних Сил України: оцінку 
громадської думки та прогнозування її можливого впливу на спроможність 
виконання завдань військовими частинами (підрозділами, національними 
контингентами) Збройних Сил України; налагодження контактів з 
представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування; 
громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, представниками 
приватного бізнесу, окремими громадянами; підготовку пропозицій щодо 
створення правового механізму використання матеріально-технічних ресурсів 
місць дислокації військових підрозділів; 

на етапі застосування Збройних Сил України: збір, аналіз і надання 
інформації командуванню щодо громадської думки в районі виконання завдань; 
виявлення й аналіз критичних факторів, які можуть мати негативний вплив на 
результати дій Збройних Сил України; оцінку можливого впливу оперативної 
обстановки, діяльності військ (сил) на умови життя та настрої місцевого 
населення (використання соціальних об’єктів в інтересах Збройних Сил 
України, обмеження пересування місцевого населення, перелік населених 
пунктів, ділянок місцевості, що підлягають евакуації); забезпечення створення 
матеріально-технічних і соціально-побутових умов для дій підрозділів із 
максимальним урахуванням інтересів місцевого населення; розробку та 
вирішення завдань інформаційно-психологічних операцій сумісно з 
державними та недержавними засобами масової інформації; встановлення та 
підтримання відносин з організаціями, лідерами, місцевим населенням; 
сприяння діяльності міжнародних і національних гуманітарних місій; надання 
допомоги представникам органам виконавчої влади у виконанні їх функцій 
шляхом організації взаємодії з підрозділами Збройних Сил України; контроль 
за дотриманням підрозділами Збройних Сил національних, етнічних традицій 
місцевого населення; встановлення відносин довіри між цивільним населенням, 
представниками органів виконавчої влади; 

на етапі постконфліктного врегулювання: залучення та координацію 
реалізації соціальних і гуманітарних проектів гуманітарними організаціями; 
координацію діяльності по відновленню порушеної інфраструктури внаслідок 



33 

ведення бойових дій; надання допомоги представникам органів виконавчої 
влади по відновленню соціального управління регіону. 
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Коропатнік І. М. Адміністративно-правові засади взаємодії 
громадянського суспільства і Збройних Сил України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ. – Дніпро, 2016. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу теоретичних та 
адміністративно-правових аспектів взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України. У роботі проаналізовано концептуальні підходи до 
категорії «громадянське суспільство» у правовій науці, досліджено розвиток 
громадянського суспільства як детермінанту формування демократичної 
держави. На підставі визначення сутнісних ознак взаємодії держави та 
громадянського суспільства сформульовано поняття останнього у динамічному 
та структурно-діяльнісному аспектах. 

Досліджено особливості Збройних Сил України як соціального та 
державного інституту, а також їх адміністративно-правовий статус в аспекті 
взаємодії з громадянським суспільством. Надано поняття та запропоновано 
класифікацію інститутів громадянського суспільства, досліджено особливості 
їх адміністративно-правового статусу. 

Сформульовано мету, охарактеризовано принципи, функції, умови, види, 
форми та напрями взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил 
України. Особливу увагу присвячено цивільно-військовому співробітництву як 
провідному напряму взаємодії Збройних Сил України та громадянського 
суспільства. 

Досліджено ґенезу правового регулювання державної політики у сфері 
взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України. Здійснено 
розмежування адміністративно-правових і цивільно-військових відносин. 
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Запропоновано напрями удосконалення системи адміністративно-правових 
норм у сфері взаємодії громадянського суспільства та Збройних Сил України. 

Ключові слова:громадянське суспільство, Збройні Сили України, 
адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правові норми, 
адміністративно-правовий статус. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел. – Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному анализу теоретических и 
административно-правовых аспектов взаимодействия гражданского общества и 
Вооруженных Сил Украины. В работе проанализированы концептуальные 
подходы к категории «гражданское общество» в правовой науке в структурном, 
институциональном, человекоцентристском, функциональном, 
плюралистическом, позитивистском, автономистском, диалектическом и  
дихотомистском аспектах. Исследовано развитие гражданского общества как 
детерминанта формирования демократического государства и его место в 
системе субъектно-объектных связей в сфере национальной безопасности. На 
основании определения сущностных признаков взаимодействия государства и 
гражданского общества сформулировано понятие последнего в динамическом и 
структурно-деятельностном аспектах. 

Исследованы особенности Вооруженных Сил Украины как социального и 
государственного института, а также их административно-правовой статус в 
аспекте взаимодействия с гражданским обществом. Сформулировано понятие и 
разработана классификация институтов гражданского общества, исследованы 
особенности их административно-правового статуса. 

Сформулированы цель, охарактеризованы принципы, функции, условия, 
виды, формы и направления взаимодействия гражданского общества и 
Вооруженных Сил Украины. Особое внимание уделено гражданско-военному 
сотрудничеству как ведущему направлению взаимодействия Вооруженных Сил 
Украины и гражданского общества. Исследованы международный и 
зарубежный опыт правового регулирования гражданско-военного 
сотрудничества и перспективы его внедрения в национальную правовую 
систему, определено понятие, виды и принципы гражданско-военного 
сотрудничества в Украине. На основании анализа правовых и организационных 
аспектов гражданско-военного сотрудничества в условиях 
антитеррористической операции в Украине определены перспективы развития 
его административно-правового обеспечения. 
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Исследованы генезис правового регулирования государственной 
политики в сфере взаимодействия гражданского общества и Вооруженных Сил 
Украины. Осуществлено разграничение административно-правовых и 
гражданско-военных отношений. Предложены направления совершенствования 
системы административно-правовых норм в сфере взаимодействия 
гражданского общества и Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: гражданское общество, Вооруженные Силы Украины, 
административно-правовое обеспечение, административно-правовые нормы, 
административно-правовой статус. 

 
SUMMARY 
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Dissertation is devoted to the complex analysis of theoretical and 
administrative and legal aspects of the interaction between civil society and the 
Armed Forces of Ukraine. This paper analyzes the conceptual approaches to the 
category of «civil society» in the legal science, studied the development of civil 
society as a determinant in the formation of a democratic state. Based on the 
definition of the essential features of interaction between the state and civil society 
formulated the concept of the latest in dynamic and structural aspects of the activity. 

The features of the Armed Forces of Ukraine as social and state institutions, as 
well as their administrative and legal status in the aspect of interaction with civil 
society. Courtesy of the concept and the classification of civil society institutions, 
investigated the characteristics of their administrative and legal status. 

Formulated the goal, described the principles, functions, conditions, types, 
forms and directions of cooperation between civil society and the Armed Forces of 
Ukraine. Special attention is devoted to civil-military cooperation as the leading 
direction of the interaction of the Armed Forces of Ukraine and civil society. 

Investigated the genesis of legal regulation of the state policy in the sphere of 
interaction between civil society and the Armed Forces of Ukraine. Implemented 
delineation of administrative-legal and civil-military relations. The directions of 
improvement of the system of administrative law in the field of interaction between 
civil society and the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: civil society, the Armed Forces of Ukraine, administrative and legal 
support, legal and administrative regulations, administrative and legal status. 

 


