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1 .  В С Т У П  
 
“Військова адміністрація” є військово-спеціальним 

курсом з циклу професійно орієнтованих дисциплін. Мета  
вивчення його полягає у визначенні всіх правових аспектів 
будівництва Збройних Сил України, організаційно-правових 
засад єдиноначальності, порядку несення військової служби, 
організації служби військ, забезпечення військової дисциплі-
ни відповідно до законів України, військових статутів, поло-
жень та інших нормативно-правових актів. 

Вивчення дисципліни “Військова адміністрація” спря-
моване на підготовку офіцера, який повинен володіти необ-
хідними знаннями, вміннями та навичками проведення право-
вої та правовиховної роботи у Збройних Силах України, здат-
ний правильно застосовувати набуті знання в своїй практич-
ній роботі щодо забезпечення законності в діяльності військо-
вої частини, підрозділів та  військового навчального закладу. 

У результаті вивчення “Військової адміністрації” сту-
денти повинні: 

– знати предмет та систему курсу військової адміні-
страції; поняття та напрями організаційної діяльності Зброй-
них Сил України; поняття і зміст військово-адміністративних 
правовідносин; характеристику та роль військового законо-
давства у функціонуванні Збройних Сил України; напрями 
розвитку військової адміністрації як науки і навчальної дис-
ципліни; принципи забезпечення національної безпеки Украї-
ни; основні напрями державної політики з питань національ-
ної безпеки у воєнній сфері; зміст та особливості військового 
будівництва як галузі державної діяльності; поняття, систему 
і загальну характеристику організаційно-правових засобів за-
безпечення законності у Збройних Силах України; 

– вміти використовувати отримані знання у практи-
чній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-
правових актів, якими регламентуються відносини у військо-
вій сфері; аналізувати і коментувати відповідні нормативні 
положення; прогнозувати напрями здійснення реформ у за-
значеній сфері; користуватися сучасною науковою і спеціаль-
ною літературою, електронними юридичними базами даних, 
іншими інформаційними джерелами. 
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2 .  З М І С Т  
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
1. Право військової сфери, предмет та система  

військової адміністрації 
 
Право військової сфери. Законодавство з питань вій-

ськової сфери. Військова адміністрація як навчальна дисцип-
ліна. Предмет та система курсу військової адміністрації як на-
вчальної дисципліни. Предмет і задачі військової адміністра-
ції. Об’єкт вивчення військової адміністрації. Поняття органі-
заційної діяльності Збройних Сил України. Поняття і зміст 
військово-адміністративних правовідносин. Характеристика 
та роль військового законодавства з питань будівництва  
Збройних Сил України. Розвиток військової адміністрації як 
науки і навчальної дисципліни. Значення військової адміні- 
страції для практичної діяльності військових юристів.  

 
 

2. Основи національної безпеки України,  
поняття і принципи військового будівництва 
 
Основи національної безпеки України. Об’єкти і 

суб’єкти забезпечення національної безпеки України. Прин-
ципи забезпечення національної безпеки України. Сфери реа-
льних і потенційних загроз національній безпеці України.  
Основні напрями державної політики з питань національної 
безпеки у воєнній сфері. Зміст та особливості військового  
будівництва як галузі державної діяльності. Військове будів-
ництво – складова частина державного будівництва. Взає-
мозв’язок військового будівництва з іншими галузями народ-
ного господарства, наукою і культурою. Головна мета війсь-
кового будівництва. Принципи військового будівництва. Пра-
вове закріплення основ військового будівництва. 
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3. Правові основи організації оборони,  
державного управління військовими формуваннями 

України 
 

Оборона України та її складові частини. Військові фо-
рмування України. Органи, які здійснюють управління війсь-
ковими формуваннями в Україні. Функції, завдання та повно-
важення органів, що здійснюють управління військовими фо-
рмуваннями в Україні. Військове управління та його особли-
вості. Повноваження органів, що здійснюють безпосереднє 
військове управління. 

 
 

4. Акти органів військового управління  
і військового командування 

 
Управління як процес, його складові частини. Види 

соціального управління. Військове управління та його особ-
ливості. Акти військового управління та їх ознаки. Види актів 
військового управління та їх класифікація. 

 
 

5. Військові формування України 
 

Збройні Сили України: нормативно-правова база та 
організаційна структура. Служба безпеки України: законодав-
че регулювання та структура. Державна прикордонна служба 
України: нормативно-правова база та організаційна структура. 
Внутрішні війська МВС України: нормативно-правова база та 
організаційна структура. Служба зовнішньої розвідки Украї-
ни: нормативно-правова база та організаційна структура. 
Державна спеціальна служба транспорту України: норматив-
но-правова база та організаційна структура. Управління дер-
жавної охорони України: нормативно-правова база та органі-
заційна структура. 

 



6 

6. Військовий обов’язок в Україні, комплектування 
Збройних Сил України особовим складом 

 
Поняття військового обов’язку, мета і складові частини. 

Виконання військового обов’язку. Поняття і принципи комплек- 
тування Збройних Сил України особовим складом. Підготовка 
громадян до військової служби. Припис громадян до призовних 
дільниць. Відстрочка від призову. Звільнення від призову. При-
зов на військову службу офіцерів запасу. Прийняття на військо-
ву службу за контрактом. Матеріальне забезпечення громадян у 
зв’язку з призовом. Законодавчі акти, які регулюють комплекту-
вання Збройних Сил України. Комплектування Збройних Сил 
України сержантами, старшинами, військовослужбовцями за 
контрактом, прапорщиками і мічманами. Комплектування 
Збройних Сил України офіцерським складом. 

 
 
7. Військова служба і порядок її проходження 

 
Поняття військової служби. Особливості та види вій-

ськової служби. Правове положення військовослужбовців. За-
гальні обов’язки і права військовослужбовців. Початок і за-
кінчення військової служби. Проходження військової служби 
в запасі. Розряди запасу. Проходження зборів. Особливості 
проходження військової служби солдатами, матросами, сер-
жантами і старшинами. Порядок проходження військової 
служби офіцерським складом. Порядок проходження військо-
вої служби у резерві. 

 
 

8. Організація і правове регулювання служби військ  
у Збройних Силах України 

 
Поняття та правове регулювання служби військ у 

Збройних Силах України. Управління службою військ у 
Збройних Силах України. Основні організаційно-правові за-
ходи служби військ. Зміст та організація внутрішньої служби. 
Зміст та організація вартової служби. Зміст та організація гар- 
нізонної служби. Задачі, що поставлені перед Військовою 
службою правопорядку Збройних Сил України. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПІЛЬГИ,  
ЩО ЇМ НАДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

СЛУЖБИ 
 

9. Забезпечення законності у Збройних Силах України  
та інших військових формуваннях 

 
Роль та значення законності для зміцнення Збройних 

Сил України. Поняття, система і загальна характеристика ор-
ганізаційно-правових засобів забезпечення законності в 
Збройних Силах України. Організаційно-правові форми за-
безпечення законності. Види контролю за діяльністю військо-
вих формувань. Відомчий та надвідомчий контроль у Зброй-
них Силах України. Особливості прокурорського нагляду за 
виконанням законів у Збройних Силах України. Оскарження 
незаконних дій посадових осіб та порядок розгляду скарг у 
військових частинах, інших військових організаціях. Особли-
вості  порядку подачі і вирішення скарг військовослужбовців. 
Правові аспекти попередження і боротьби з корупцією. 

 
 

10. Військова дисципліна та правові засоби її зміцнення. 
Правове виховання військовослужбовців,  

організація правової пропаганди 
 

Поняття та особливості військової дисципліни. Шляхи 
досягнення військової дисципліни. Повноваження командирів 
та начальників щодо вибору міри дисциплінарного та право-
вого впливу. Поняття та класифікація заохочень. Принципи та 
порядок застосування заохочень. Додержання законності при 
застосуванні заохочень. Обов’язковість виконання оголоше-
них заохочень.  

Поняття та зміст правового виховання військовослуж-
бовців. Організація у військових частинах профілактики пра-
вопорушень. 
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11. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність  
військовослужбовців 

 
Характерні риси та види відповідальності військово- 

службовців. 
Поняття та особливості  дисциплінарної відповідаль-

ності військовослужбовців. Підстави застосування дисциплі-
нарної відповідальності. Структура та зміст елементів складу 
дисциплінарного проступку. Поняття та класифікація дисцип-
лінарних стягнень. Принцип та порядок накладання дисцип-
лінарних стягнень. Виконання дисциплінарних стягнень. 

Матеріальна відповідальність як самостійний вид 
юридичної відповідальності військовослужбовців, її правова 
природа, характерні ознаки та відмінності від інших видів 
юридичної відповідальності. Підстави притягнення військо-
вослужбовців до матеріальної відповідальності. Нормативні 
акти, які регулюють матеріальну відповідальність. Види ма-
теріальної відповідальності. Розміри грошових стягнень при 
притягненні різних категорій військовослужбовців до матері-
альної відповідальності. Порядок притягнення військовослуж- 
бовців до матеріальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність військовослужбовців. 
 
 

12. Службове розслідування  
у військових формуваннях України 

 
Поняття службового розслідування. Основні принци-

пи службового розслідування. Відмінність службового розс-
лідування від дізнання та досудового слідства. Законодавство, 
що регулює порядок проведення службового розслідування. 
Підстави призначення службового розслідування.  Порядок 
проведення службового розслідування. Прийняття рішень за 
результатами службового розслідування. Оформлення резуль-
татів службового розслідування. 
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13. Правові основи забезпечення  
військових формувань матеріальними засобами  

та ведення військового господарства 
 

Поняття та принципи матеріально-технічного поста-
чання в Збройних Силах України. Правові основи організації 
військового (корабельного) господарства. Поняття, задачі, ор-
ганізація та правила ведення військового господарства. Ротне 
господарство та його основні задачі. Повноваження команди-
ра військової частини, його заступників та інших посадових 
осіб у керуванні військовим господарством. Облік матеріаль-
них засобів у Збройних Силах України та його особливості. 
Порядок списання з обліку матеріальних засобів. Контроль за 
господарською діяльністю у військових частинах. 

 
 

14. Натуральне та грошове забезпечення  
військовослужбовців 

 
Медичне і торговельно-побутове обслуговування осо-

бового складу. Матеріальне (тилове) забезпечення військово-
службовців. Види матеріального забезпечення. Поняття про-
довольчого забезпечення військовослужбовців, його завдання 
та управління ним. Основні форми продовольчого забезпе-
чення. Речове забезпечення, поняття та завдання. Норми за-
безпечення речовим майном. Поняття квартирного забезпе-
чення, його задачі та управління ним. Грошове утримання. 
Структура грошового забезпечення військовослужбовців та 
основні правила виплати. Медичне забезпечення. Порядок 
медичного забезпечення військовослужбовців. Торговельно-
побутове забезпечення. 

 
 

15. Пільги військовослужбовцям та іншим громадянам  
у зв’язку з виконанням військового обов’язку 
 
Поняття та значення пільг для військовослужбовців та 

членів їх сімей. Законодавство про пільги військовослужбов-
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ців. Коло осіб, що користуються правами на пільги у зв’язку з 
виконанням військового обов’язку. Класифікація пільг. Орга-
нізаційно-правові гарантії реалізації прав на пільги. Пільги на 
податки та збори. Житлові пільги. Пільги у галузі охорони 
здоров’я. Пільги у галузі освіти. Пільги по перевезенням. По-
штові пільги. Пільги у галузі праці та соціального забезпечен-
ня. Різні види забезпечення військовослужбовців. 

 
 

16. Соціальне забезпечення військовослужбовців,  
членів їх сімей та інших категорій громадян  
у зв’язку з виконанням військового обов’язку 

 
Поняття державного забезпечення осіб, звільнених зі 

Збройних Сил України. Правові акти, які регулюють держав-
не забезпечення громадян цієї категорії та членів їх сімей. Си-
стема пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів 
їх сімей. Види пенсійного забезпечення військовослужбовців. 
Пенсія за вислугу років: порядок призначення, нарахування та 
виплати. Пенсії по інвалідності: порядок призначення, нара-
хування та виплати. Пенсія у разі втрати годувальника: поря-
док призначення, нарахування та виплати. Допомога грома-
дянам України у зв’язку з виконанням військового обов’язку: 
порядок призначення, нарахування та виплати. 

 
 
17. Законодавство України про мобілізацію,  
мобілізаційну підготовку і цивільний захист 

 
Поняття мобілізації та мобілізаційної підготовки, їх 

зміст та мета. Види мобілізації. Повноваження органів держав-
ної влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації. 
Порядок організації та проведення мобілізаційної підготовки. 
Нормативні акти, які регулюють організацію мобілізаційної 
підготовки. Організація та правове регулювання цивільного 
захисту. 
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