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ПЕРЕДМОВА

Військове право у вітчизняній юридичній науці невиправ-
дано забуто. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, 
негативними тенденціями у розвитку і зміцненні української 
армії, що позначилося на усіх сферах і не оминуло військово-
правову науку. По-друге, ліквідацією системи військових судів, і 
зміною статусу військових прокуратур1. По-третє, недооцінкою 
у вітчизняній юриспруденції специфіки і ролі військового права, 
що відбивається на ставленні до його статусу як комплексної га-
лузі права, яка здійснює правове забезпечення воєнної безпеки 
суспільства. По-четверте, ліквідацією наукової спеціальності 
«Військове право; військові проблеми міжнародного права»2, 
що призвело до розмивання і втрати спеціфичної складової у ро-
ботах, пов’язаних з правовим забезпеченням військової сфери,  
а отже – воєнної безпеки. 

Сучасний погляд на військове право України відображає 
найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної юриспруден-
ції, передбачаючи зокрема, необхідність виокремлення у сис-
темі права комплексних системних утворень, яким є військове 
право. Військове право виокремлюється в українській системі 
права як комплексна галузь права завдяки власному правовому 
режиму3. В умовах зовнішніх викликів, загроз суверенітету та  
1 В умовах окупації територї України та зовнішньої агресії значних сил і засобів потребува-
ло відновлення потенціалу військової прокуратури. На нашу думку, реогранізація війскових 
прокуратур була необдуманим кроком. Міжнародний досвід свідчить про різні системи фун-
кціонювання прокуратур у війскової сфери. Так, наприклад, у Польщі збереглася система 
військових судів і військових прокуратур (Art. 1, 3, 6, 10, 10a, 11 etc. Ustawy “O prokuraturze”. 
Див. Ustawa “O prokuraturze” [Електронний ресурс] // Internetowy System Aktow Prawnych. – 
1985. – Режим доступу до ресурсу: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=5F32A33B4894
960824DEEB6809A6D71B?id=WDU19850310138&type
2 У Білорусії, РФ, Узбекистані дана спеціальність збереглася. Див.: Корякин В. М. Эволюция 
диссертационных исследований по военному праву http://www.pandia.ru/text/78/119/15185-3.
php; Кудашкин А. В. Современное состояние военного права и его влияние на национальную 
безопасность Российской Федерации / А. В. Кудашкин, Н. С. Серегин // Гос. и право – 2005. 
– № 1. – С. 109-122.; Толкаченко А. А. Современное состояние военно-юридической (военно-
правовой) науки и ее роль в укреплении безопасности России / А. А. Толкаченко // Право и 
безопасность. – 2007. – № 3–4 (24–25). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dpr.ru/
pravo/pravo_21_ogl.htm
3 Див. Богуцький П. П. Особливості військово-правових відносин / П. П. Богуцький // Ак-
туальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 29. – О.: Юрид. л-ра, 2006. –  
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територіальній цілісності України актуальним питанням є від-
новлення правового забезпечення війскової сфери на наукових 
засадах, посилення теоретико-методологічної основи розвитку 
правового забезпечення війкових інституцій, та військової про-
куратури зокрема. 

Додатковим аргументом щодо зформування та визнання 
військового права як галузі права України є існування системи 
військового законодавства4, відокремленого напряму наукових 
досліджень в галузі правознавста5 та навчальної дисципліни6. 

Аналіз розвитку науки з військового права як в Україні, так і 
в іноземних державах, можна проводити за різними критеріями, 
з використанням різних методик і даних. Достатньо об’єктивним 
для вивчення ситуації у пострадянських державах уявляється 
дещо формалізований підхід, який базується на аналізі захище-
них дисертаційних робіт за відповідною галуззю. 

Такий підхід не лише надає можливість ретроспективного 
аналізу розвитку досліджень з військового права в Україні, але 
може бути корисний і при виборі напрямів майбутніх досліджень, 

С. 67-72.; Богуцький П. П. Військове право України: джерела, структура та розвиток : моногр. 
/ П. П. Богуцький. – Одеса : Фенікс, 2008. – 188 с.; Богуцький П. П. Функціональні ознаки та 
особливості правового режиму інститутів військового права / П. П. Богуцький // Юридический 
вестник. – 2008. – № 2. – С. 43-50.; Богуцький П. П. Військове право у системі права України : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богуцький Павло Петрович. – Одеса, 2009. – 23 с.;  
Німченко В. Про визначення місця правових норм, які регулюють суспільні відносини у війсь-
ковій сфері / В. Німченко, В. Чумак // Право України. – 2000. – № 10. – С. 82-84.
4 Закони України: Про оборону; Про Збройні Сили України; Про Державну прикордонну служ-
бу України; Про військовий обов’язок і військову службу; Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей; Про Стройовий Статут Збройних Сил України; Про 
Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України; Про Дисциплінарний статут 
Збройних Сил України; Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України; Про військову 
службу правопорядку у Збройних Силах України; Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави.
5 Богуцький П. Військова прокуратура у системі прокуратури України: перспективи, шляхи 
реформування / П. Богуцький // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 3; Прохоренко 
М. М. Система військового законодавства: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук / М. М. Прохоренко. – Х., 2007; Тюрин С. С. Воинская дисциплина: правовое поня-
тие и сущность / С. С. Тюрин // Актуал. пробл. держави і права : зб. наук. пр. Одес. держ. юрид. 
академії. – Одеса, 1998. – Вип. 5. – С. 314–318; Щербінін О. Удосконалення законодавства 
щодо соціального захисту військовослужбовців: сучасний стан та перспективи / О. Щербінін 
// Право військової сфери. – 2007. – № 1. – С. 19-21.
6 Богуцький П.П., Скуріхін С.М. Основи військового права України : курс лекцій / П.П. Богу-
цький, С.М. Скуріхін. – 2-ге вид., перераб. та доп. – Одеса : Фенікс, 2011. – 343 с.
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пошуку необхідної інформації, встановленні контактів з фахів-
цями з військового права. Видання, яке підготовлено з огляду 
на такий підхід, дає можливість більш повного урахування нау-
кової бібліографії при підготовці наукових робіт з військового  
права.

Виходячи з вищезазначеного, автори визнали доцільним під-
готувати довідкове видання, яке містить інформацію про захи-
щені в Україні з 1991-го по першу половину 2014 р. дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук 
у сфері військового права та споріднених з цією комплексною 
галуззю наукових досліджень.

Складністю є те, що в сучасній класифікації наукових спеці-
альностей військове право у якості самостійної спеціальності не 
виокремлюється. У період з 1997 р. по 1999 р. в Україні існувала 
спеціальність 20.02.03 «Військове право; військові проблеми між-
народного права», яка відносилася до «Військово-спеціальних 
наук» – 20.02.00, та передбачала присвоєння наукового ступеня з 
військових або юридичних наук7. Нажаль, у 1999 р. спеціальність 
було ліквідовано8, що, на нашу думку, негативно вплинуло на роз-
виток вітчизняної правової науки, а в подальшому і практики.

Однак, низка дисертаційних досліджень були здійсне-
ні за науковою спеціальністю «Військове право; військо-
ві проблеми міжнародного права», які приводяться у цьому 
довіднику. Водночас, дисертаційні дослідження, які стосу-
ються військового права та суміжних інститутів, захищались  
і захищаються за іншими юридичними спеціальностями: 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових вчень», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.11 
«Міжнародне право», а також 12.00.02 «Конституційне право»; 
7 Наказ Вищої атестаційної комісії України «Про затвердження Переліку спеціальностей нау-
кових працівників» № 86 від 13.03.97  
8 Наказ Вищої атестаційної комісії України «Про затвердження Переліку спеціальностей на-
укових працівників» № 86 від 13.03.97 Наказ втратив чинність на підставі Наказу ВАК «Про 
затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння 
вчених звань» № 288 від 10.06.99.
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12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; між-
народне приватне право», 12.00.05 «Трудове право; право соціаль-
ного забезпечення», та за іншими юридичними спеціальностями, 
що пов’язано з комплексним характером галузі. Тому при від-
борі дисертацій з військового права ми не обмежувались одні-
єю науковою спеціальністю, а опрацювали всі юридичні наукові 
спеціальності з метою виявити дослідження, які є дотичними до 
питань військово-правового регулювання. 

Довідник містить іменний покажчик дисертацій і авторе-
фератів з військового права, захищених в Україні з 1991-го по 
першу половину 2014 рр. Водночас ми підготували предметний 
і хронологічний покажчики за той самий період, аналіз яких до-
зволяє оцінити відповідно предметну спрямованість і динаміку 
проведення досліджень у галузі військового права. У додатку міс-
титься витяг з авторефератів більшості дисертацій, який включає 
структуру та анотацію дисертаційного дослідження.

Дані, які ми отримали в результаті підготовки покажчиків, 
узагальнені в таблицях, що наводяться у вступі, де поміщений 
короткий аналіз цих таблиць.

При підготовці покажчиків ми використовували, насамперед, 
електронну бібліотеку авторефератів дисертацій Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були опрацьовані 
також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліотеці 
Національного університету «Одеська юридична академія».

Варто відмітити, що окремі теми дисертаційних досліджень, 
які виконані у вишах СБУ та МВС України, не потрапили до до-
відника, оскільки на розповсюдження цієї інформації поширю-
ються відповідні обмеження.

Автори будуть вдячні за будь-які коментарі та доповнення 
до довідника. Зв’язатися з нами можна за електронною адресою: 
mp1625@ukr.net
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ВСТУП

Довідник включає три покажчики: алфавітний, предметний і 
хронологічний. У них наведені загальні списки дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з 
тематики, яка стосується військового права, а також окремі спис-
ки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук цієї тематики.

Основним покажчиком дисертацій є іменний. Він містить 
два списки: дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
і доктора юридичних наук за темами, які відносяться до науки 
військового права, та окремо дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук. 

У покажчиках дисертації розташовані в алфавітному по-
рядку за даними авторів. Прізвища й імена іноземних авторів 
переважно вказувалися відповідно до даних електронного ката-
логу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  
На підставі електронного каталогу вказувалася й мова дисертації 
(автореферату) – українська, російська. За кожною дисертацією 
наводяться повні дані як з дисертації (перша частина), так і з ав-
тореферату (друга частина). 

Другим покажчиком є предметний. Він містить два списки: 
покажчик дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
і доктора юридичних наук за темами, які відносяться до науки 
військове право, і окремо покажчик дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора юридичних наук у цій галузі юридичної 
науки. У покажчику всі дисертації поділені за предметом дослі-
дження – як правило, відповідним інститутом військового права 
або напрямом наукового дослідження. Всього виділено сім ру-
брик. Аналогічно розподілялися докторські дисертації в окре-
мому списку.

Третім покажчиком є хронологічний. Він містить два списки: 
покажчик дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
і доктора юридичних наук за темами, які відносяться до науки 
військове право і окремо дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук. У покажчиках дані про дисертації 
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розташовані по роках захисту. У рамках одного року дисертації 
розташовані в алфавітному порядку.

Загальна кількість опрацьованих дисертацій за тематикою 
військового права – 96, з них 4 (4 %) – на здобуття наукового 
ступеня доктора наук і 92 (96 %) – кандидата наук.

Результати хронологічної і предметної систематизації дис-
ертацій у цій галузі узагальнені у двох таблицях (табл. 1 і табл. 2).

Рубрика «Історико-теоретичні засади військового права» 
об’єднує в собі досить велику різноманітність цікавих напрямів 
наукового пошуку. І незважаючи на наявність однієї докторської 
дисертації, на нашу думку, потенціал цього напряму як віднос-
но докторських, так і кандидатських дисертацій дуже великий.  
Це стосується як теоретико-правових досліджень військової га-
лузі, так й історико-правових. Перш за все, відсутні комплексні 
теоретико-правові роботи, присвячені військовому праву. 

Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 
1918 р.) досліджено у дисертації на здобуття ступеня доктора 
юридичних наук О. В. Тимощука. 

Низка праць присвячені історико-правовим дослідженням: 
правові основи служби кримських татар у військових формуван-
нях Російської імперії (1784-1917 рр.) (О. В Старіцин); організа-
ційно-правові засади діяльності військового формування Січових 
Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917-1920 років  
(В. А. Довбня); правовий режим і юридичні наслідки перебування 
військових сил держав Четверного союзу на території України у 
1918 році (А. В. Макарчук); внутрішні й прикордонні війська в 
Україні у 1917-1941 рр. (Л. В. Бородич); війська НКВС (МВС) в 
Україні (1939-1953 рр.) (О. М. Калюк).

У двох працях досліджено питання статусу та організації ді-
яльності військових судів – правові основи організації військових 
та військово-морських судів Російської імперії на українських 
землях в XVIII – початку XX ст. (Г. П. Курабцева) та правовий 
статус суддів Війська Запорозького козацько-гетьманської доби  
(С. М. Мартьянова). Досить цікавим є історико-правове дослі-
дження В. М. Процика «Нормативно-правове забезпечення функ-
ціонування та оперативно-службової діяльності Прикордонних 
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військ України в 1991-2003 роках» та С. В. Стасюка «Історико-
правова традиція регулювання збройних конфліктів». На нашу 
думку, не лише історична проблематика, але й загальнотеоретич-
на має бути об’єктом наукових досліджень. 

Тільки декілька робіт присвячено теоретичним питанням. 
Серед них дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук П. П. Богуцького «Військове право у системі 
права України» та М. М. Прохоренка «Система військового за-
конодавства України». Конституційно-правовий статус військо-
вослужбовців в Україні досліджено у кандидатській дисертації 
В. Й. Пашинського.

У двох наукових працях розглянуто питання правової свідо-
мості – у дослідженні С. М. Скуріхіна проведено аналіз правової 
культури офіцерського складу Збройних Сил України, а у праці 
В. І. Царенка – формування правосвідомості особистості вій-
ськовослужбовців-прикордонників України.

Наявність лише однієї роботи, об’єктом якої стали цивільно-
правові відносини у військовій сфері (Кісель В. Й. «Військові 
частини як суб’єкти цивільного права»), не дозволило відокре-
мити перну рубрику. На нашу думку, цивільно-правовий напрям 
досліджень воєнної сфери є важливим і перспективним.

Значною прогалиною є відсутність порівняльно-правових 
досліджень та досліджень джерел військового права, що харак-
теризуються значною специфікою. 

Правові питання державного регулювання та управління вій-
ськовою сферою представлені різними роботами за напрямами 
наукових досліджень. Серед них праці переважно зі спеціальності 
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; ін-
формаційне право» та 20.02.03 «Військове право; військові про-
блеми міжнародного права» (два дослідження).

Важливій проблематиці присвячено дослідження на здобут-
тя наукового ступеня доктора юридичних наук В. О. Заросило 
«Адміністративно-правове забезпечення участі працівників ор-
ганів внутрішніх справ України у міжнародній миротворчій ді-
яльності». Адміністративно-правові засади забезпечення закон-
ності та правопорядку у Збройних Силах України досліджені у 
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докторській дисертації С. Ю. Полякова. У дисертації на здобуття 
ступеня доктора юридичних наук Б. М. Ринажевського вивчали-
ся питання адміністративно-правового регулювання діяльності 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Питання військової служби розглядаються у декількох дисер-
таційних роботах з різних аспектів. Конституційним засадам про-
ходження військової служби громадянами України присвячена 
робота Є. І. Григоренка, а у дослідженні І. Ф. Коржа розглядають-
ся питання вступу, просування, припинення військової служби 
в Україні. В. М. Александров досліджував військову службу як 
особливий вид державної служби в Україні. 

Конституційно-правовим аспектам військової сфери при-
свячена робота Т. О. Цимбалістого «Конституційно-правовий 
статус державного кордону України» (спеціальність 20.02.03).  
На нашу думку, проблематика статусу та режиму державного кор-
дону України у внутрішньодержавному та міжнародному аспек-
тах (щодо реалізації значної кількості міжнародних договорів, 
присвячених режиму державного кордону) має бути продовжена.

У низці досліджень вивчаються повноваження та засади ор-
ганізації та діяльності органів державної влади та управління у 
сфері оборони. Повноваженням Кабінету Міністрів України у 
сфері оборони присвячена робота В. Л. Зьолки. Правові засади 
діяльності Ради національної безпеки і оборони України роз-
глянуті у роботі на здобуття ступеня кандидата юридичних наук  
І. М. Петріва «Конституційно-правові засади організації та діяль-
ності Ради національної безпеки і оборони України». В. Я. Яремко 
дослідив адміністративно-правове регулювання діяльності воє-
нізованої охорони на залізничному транспорті. Правові основи 
контрольної діяльності юридичної служби Державного коміте-
ту у справах охорони державного кордону України досліджені у  
дисертаційній роботі А. М. Кіселя (спеціальність 20.02.03). 

Правам військовослужбовців присвячені дисертаційні до-
слідження на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних 
наук В. В. Забарського «Адміністративно-правове регулювання 
політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України», 
А. М. Синиці «Адміністративно-правове регулювання у сфері 
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забезпечення прав і свобод військовослужбовців», С. П. Пасіки 
«Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечен-
ня військовослужбовців Збройних Сил України». До цієї тема-
тики близька робота О. С. Полякова «Адміністративно-правове 
регулювання поведінки військовослужбовців Збройних Сил 
України».

Важливі питання організаційно-правових засад військової 
освіти досліджуються у дисертації С. Ю. Полякова. 

Адміністративно-правові засади носіння форменого одягу 
у військових формуваннях України розглянуті у дисертаційній 
роботі О. Л. Сігал. 

С. В. Слюсаренко дослідив питання адміністративно-право-
вого регулювання режиму земель оборони, актуальної проблеми, 
яку необхідно розглядати також і в межах інших спеціальностей. 
Розгалуженість та багатогранність цього інституту військового 
права приховує у собі ще багато цікавих і актуальних тем. 

Дослідження питань проходження військової служби та со-
ціального захисту військовослужбовців представлені лише семи 
кандидатськими дисертаціями. Це дослідження М. В. Макухіна 
«Контракт про проходження військової служби громадянами 
України» та В. О. Паламарчука «Організаційно-правові засади 
проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах 
України». Проблематика трудових правовідносин у військовій 
сфері недостатньо розроблена, а тому, незважаючи на незначну 
кількість досліджень, потребує окремого розділу. Соціальний за-
хист військовослужбовців досліджено лише у пятьох наукових 
працях, серед яких одна з історичних наук, три – за спеціальністю 
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; ін-
формаційне право», а одна – за спеціальністю 20.02.03 «Військове 
право; військові проблеми міжнародного права». Відсутніми є 
наукові дослідження з цих питань за спеціальністю 12.00.05 
«Трудове право; право соціального забезпечення».

Адміністративно-правове регулювання соціального за-
безпечення військовослужбовців досліджено у дисертаціях 
на здобуття ступеня кандидата юридичних наук С. П. Пасіки 
«Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення  
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військовослужбовців Збройних Сил України», Ю. О. Прудова 
«Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослуж-
бовців в Україні», А. М. Синиці «Адміністративно-правове регу-
лювання у сфері забезпечення прав і свобод військовослужбов-
ців». С. Д. Русу у науковій праці за спеціальністю 20.02.03 дослідив 
питання захисту прав військовослужбовців у зобов’язаннях, що 
виникають внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної 
небезпеки.

В історичному аспекті соціальний захист військовослужбов-
ців Збройних Сил України (1991-2005 рр.) розглянуто у дисертації 
С. С. Корольова. 

На нашу думку, у зв’язку з соціальною значимістю та знач-
ними змінами у нормативному регулюванні, вибір тематики в 
даному напрямку є достатньо великим, чому необхідно приділити 
окрему увагу.

У рубрику «Відповідальність у військовій сфері» включені 
дисертаційні дослідження з усіх видів відповідальності – адміні-
стративної, кримінальної, цивільно-правової, дисциплінарної. 
Додатково ми віднесли до цього розділу кримінологічні питання. 
Переважно ці роботи зі спеціальностей 12.00.07 «Адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право» (5 робіт), 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче право» (11 робіт), а також дослідження зі спеціальності 
12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; між-
народне приватне право» та 20.02.03 «Військове право; військові 
проблеми міжнародного права» (по одній роботі).

Переважна більшість дисертаційних робіт з питань відпо-
відальності у військовій сфері присвячена проблематиці кримі-
нальної відповідальності. Це наукові дослідження на здобуття 
ступеня кандидата юридичних наук В. П. Базова «Кримінальна 
відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз 
складу злочину)», В. П. Бодаєвського «Кримінальна відповідаль-
ність військовослужбовців за корисливі посягання на військо-
ве майно (ст. 410 КК України)», В. В. Бондарєва «Нестатутні 
взаємовідносини серед військовослужбовців Збройних Сил 
України: кримінологічний аналіз та попередження», В. О. Бугаєва 
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«Військові злочини і покарання», М. І. Карпенка «Кримінальна 
відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин 
між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості», 
В. О. Миронова «Кримінальна відповідальність за порушення за-
конів та звичаїв війни», В. А. Робак «Кримінальна відповідальність 
за створення не передбачених законом воєнізованих або зброй-
них формувань», М. М. Сенька «Кримінальна відповідальність 
за самовільне залишення військової частини або місця служби»,  
М. С. Туркот «Кримінальна відповідальність за зловживання вій-
ськовою службовою особою владою або службовим становищем», 
М. І. Хавронюка «Кримінальна відповідальність за перевищення 
військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень», 
В. О. Чайки «Кримінальна відповідальність за посягання на життя 
працівника правоохоронного органу, члена громадського форму-
вання з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця». Привертає увагу переважна спрямованість 
досліджень кримінальної відповідальності у військовій сфері в умо-
вах мирного часу та у ряді випадків повтор тематики дослідження.

Питанням адміністративної відповідальності присвячена 
менша кількість досліджень. Серед них дослідження на здобуття 
ступеня кандидата юридичних наук В. Л. Бабич «Адміністративна 
відповідальність за порушення законодавства України про вій-
ськовий обов’язок і військову службу військовозобов’язаними 
та призовниками», А. Ф. Мота «Адміністративна відпові-
дальність військовослужбовців за законодавством України», 
С. О. Шапаренка «Відповідальність військовослужбовців та осіб 
рядового і начальницького складу ОВС за скоєння адміністра-
тивних проступків та порядок її реалізації». 

Питання дисциплінарної та матеріальної відповідальності 
військовослужбовців розглянуті у трьох працях – С. С. Тюріна 
«Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних 
сил України», Н. І. Чудик-Білоусової «Організаційно-правові 
проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців» 
та В. В. Чумак «Законодавче регулювання підстав дисциплінарної 
відповідальності військовослужбовців (Науково-теоретичний та 
прикладний аспекти)».
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Питання відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю 
військовослужбовців дослідив у дисертації на здобуття ступеня 
кандидата юридичних наук О. Л. Лобан.

У рубрику «Міжнародне право збройних конфліктів» об’єднані 
дисертаційні роботи переважно за трьома галузями міжнародного 
права: міжнародного гуманітарного права, права міжнародної 
безпеки, міжнародного кримінального права9. Тому ми назвали 
відповідний розділ «міжнародне право збройних конфліктів», 
хоча переважно мова йде про питання міжнародного гуманітар-
ного права. До вказаного розділу ввійшли переважно праці за спе-
ціальністю 12.00.11 «Міжнародне право», але ми також включи-
ли до списку дисертацію зі спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

До галузі міжнародного гуманітарного права відноситься зна-
чна кількість наукових досліджень. Серед дисертаційних робіт 
можна виокремити загальнотеоретичний напрямок, пов’язаний 
з дослідженням історії становлення, принципів, ефективнос-
ті норм міжнародного гуманітарного права. Це дисертації на 
здобуття ступеня кандидата юридичних наук А. І. Дмитрієва 
«Росія і становлення міжнародного гуманітарного права (XIX ст. 
– початок XX ст.)», В. І. Дяченка «Ефективність дії норм між-
народного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку»,  
Ю. В. Климчука «Система принципів міжнародного гуманітар-
ного права», В. П. Попович «Імплементація норм міжнародного 
гуманітарного права у кримінальне законодавство України». 

Другий напрямок – це дослідження окремих інститутів 
міжнародного гуманітарного права – міжнародно-правове ре-
гулювання застосування звичайних озброєнь, правове регулю-
вання збройних конфліктів неміжнародного характеру тощо.  
К. В. Доді дослідила розвиток міжнародно-правових норм, що 
стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру. 
Д. О. Коваль розглянув міжнародно-правовий захист культур-
них цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом. Міжнародно-

9 См.: Короткий Т. Р., Сажієнко Н. В. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» в 
Україні (1991-2012 рр.) : довід. / укл., передмова, вступ Т. Р. Короткий, Н. В. Сажієнко. – Одеса :  
Фенікс, 2012. – 166 с.
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правове регулювання діяльності приватних військових та охорон-
них підприємств досліджено у науковій праці К. В. Громовенка. 
Дисертаційна робота В. Х. Ярмакі присвячена аналізу між-
народного гуманітарного право, що застосовується в період 
збройних конфліктів та імплементації його Україною. Серед 
інших, дисертації Є. М. Цибуленка «Міжнародно-правове ре-
гулювання застосування звичайних озброєнь», Мажд Камаль 
Канж Абу-Салех «Международно-правовой статус террито-
рии и населения в период военной оккупации (на примере  
Голанских высот)».

Окремо варто виділити працю В. М. Лисика «Правовий ста-
тус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному 
праві», присвячену правовому статусу МКЧХ. 

Низка робіт присвячена питанням кримінальної відпо-
відальності фізичних осіб за порушення норм міжнародного 
гуманітарного права, кримінально-процесуальним гарантіям 
учасників збройних конфліктів, відповідальності за найман-
ство. Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнарод-
них збройних конфліктів у міжнародно-правовому аспекті до-
сліджені у дисертаційній роботі В. В. Гутника. І. О. Колотуха 
дослідив питання кримінальної відповідальності фізичних 
осіб за порушення норм міжнародного гуманітарного права. 
Тема дисертації А. А. Маєвської: «Злочини проти людяності: 
міжнародно-правовий аспект». Дисертація О. О. Скрильник 
присвячена міжнародно-правовій регламентації боротьби  
з найманством. 

Право міжнародної безпеки представлене дисертаційними 
дослідженнями Абу-Салех Асаад Камала «Міжнародно-правові 
аспекти створення і використання збройних сил відповід-
но до Статуту ООН», С. Д. Білоцького «Міжнародне-правове 
регулювання співробітництва регіональних організацій ко-
лективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих опера-
цій НАТО в Південно-Східній Європі)», І. М. Городиського 
«Міжнародно-правовий статус іноземних військових баз»,  
І. Б. Кудас «Правові питання контролю у міжнародних договорах 
про роззброєння», Омісоре Стів Росс Айотунде «Сучасні тенденції  
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міжнародно-правового регулювання законного застосування 
сили», В. С. Ржевської «Право держави на самооборону в світлі 
розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки».

Міжнародно-правові засади військового співробітництва у 
рамках Співдружності Незалежних Держав розглянуті у дисер-
тації І. В. Гранцева. 

Декілька досліджень присвячено гуманітарній інтервенції. 
Концепція гуманітарної інтервенції та механізм захисту прав 
людини в рамках ООН розглянуто О. О. Мережком. Загальна 
характеристика гуманітарної інтервенції в міжнародному праві 
проведена в дисертації В. І. Мотиля. 

На наш погляд, існує необхідність міжнародно-правово-
го аналізу як спеціальних, деталізованих питань міжнародного 
гуманітарного права, так і підготовки комплексної докторської 
роботи за напрямом.

Рубрика «Правове регулювання проведення миротворчих опе-
рацій» за предметом дослідження близький до попереднього, але 
включає дослідження з внутрішньодержавних правових механіз-
мів регулювання участі у миротворчих операціях. Незважаючи 
на те, що всі дисертації присвячені адміністративно-правовим 
аспектам (спеціальність 12.00.07), ми, тим не менше, виділи-
ли окремий розділ. Серед наукових досліджень з цього напря-
му докторська дисертація В. О. Заросило «Адміністративно-
правове забезпечення участі працівників органів внутрішніх 
справ України у міжнародній миротворчій діяльності» та кан-
дидатські дисертації К. В. Барсукова «Адміністративно-правове 
забезпечення проходження служби працівниками органів вну-
трішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозді-
лів» та І. М. Коропатніка «Організаційно-правові аспекти за-
стосування підрозділів Збройних сил України в миротворчих  
операціях». 

Рубрика «Правоохоронна діяльність у військовій сфері» вклю-
чає судові, прокурорсько-слідчі, криміналістичні та деякі інші 
питання правоохоронної діяльності у військовій сфері. 

Конституційно-правові основи військового правосуддя в 
Україні досліджені у дисертації В. П. Шевченка. 
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О. О. Зархін дослідив проблеми нагляду військового проку-
рора за розслідуванням злочинів.

Кримінологічним питанням присвячені дослідження  
В. С. Давиденка «Основи методики розслідування злочинів, 
пов’язаних з порушеннями статутних правил взаємовідносин 
між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості»,  
Ю. І. Літвіна «Огляд місця події при порушенні державного кор-
дону України», О. І. Ониська «Види слідів та використання їх при 
розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За 
матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України)», 
Є. Б. Пузиревського «Кримінологічний аналіз і запобігання вій-
ськовим злочинам», В. О. Сича «Методика розслідування злочи-
нів, пов’язаних з порушенням державного кордону», В. М. Яріна 
«Організаційні та правові основи діяльності органів дізнання в 
Прикордонних військах України».

Питання судового провадження у справах за скаргами вій-
ськовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військо-
вого управління та військових посадових осіб досліджено у нау-
ковій роботі Ю. В. Білоусова. О. С. Ткачук дослідив проблеми 
судового розгляду кримінальних справ про порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних 
Сил України.

Правові основи контрольної діяльності юридичної служби 
Державного комітету у справах охорони державного кордону 
України вивчені у дисертації А. М. Кіселя.

У дисертаційному дослідженні В. Ю. Щербатих розглянуті 
організаційно-правові основи створення та діяльності військової 
міліції (поліції) України. В. Я. Яремко дослідив адміністративно-
правове регулювання діяльності воєнізованої охорони на заліз-
ничному транспорті. 

На наш погляд, тематика праць з конкретних питань право-
охоронної діяльності у військовій сфері не є вичерпною.
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Таблиця 1
Зведена таблиця даних про захист дисертацій на здобуття  

наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук  
з військового права за предметом дослідження з 1991-го по 2014 р.
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1
Історико-теоретичні засади 
військового права

17 17,7 1 1 16 16,6

2
Правові питання державно-
го регулювання та управлін-
ня військовою сферою

20 20,8 3 3,1 17 17,7

3
Проходження військової 
служби та соціальний захист 
військовослужбовців

7 7,3 - - 7 7,3

4
Відповідальність у військо-
вій сфері

18 18,8 - - 18 18,8

5
Міжнародне право зброй-
них конфліктів

22 22,9 - - 22 22,9

6
Правове регулювання прове-
дення миротворчих операцій

4 4,2 1 1 3 3,1

7
Правоохоронна діяльність у 
військовій сфері

14 14,6 - - 14 14,6

Загальна кількість 102 100% 5 5% 97 95%
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Таблиця 2
Зведена таблиця даних про захист дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового 

права  по роках з 1991-го по 2014 р.

рік

Загальна 
кількість 

дисертацій 
кандидата 
та доктора 
юридичних 

наук

%
 від за-
гально-
го числа 

робіт

Дисертації 
доктора 
юридич-
них наук

% від 
загаль-

ного 
числа 
робіт 

Дисертації 
кандидата
юридичних 

наук

% від за-
гального 

числа 
робіт

1991 - - - - - -
1992 1 1  - - 1 1
1993 - - - - - -
1994 1 1 - - 1 1
1995 1 1 - - 1 1
1996 1 1 - - 1 1
1997 - - - - - -
1998 9 9,4  - - 9 9,4
1999 5 5,2   - - 5 5,2   
2000 2 2    1 1 1 1
2001 2 2    - - 2 2
2002 4 4,2    - - 4 4,2
2003 10 10,4 - - 10 10,4
2004 4 4,2 - - 4 4,2
2005 2 2 - - 2 2
2006 5 5,2    - - 5 5,2
2007 6 6,3 - - 6 6,3
2008 5 5,2 - - 5 5,2    
2009 6 6,3 1 1 5 5,2
2010 9 9,4 1 1 8 8,3
2011 9 9,4 - - 9 9,4
2012 5 5,2 - - 5 5,2    
2013 5 5,2 1 1 4 4,2
2014 4 4,2 - - 4 4,2

96 100 4 4 92 96
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Хронологічний аналіз захистів кандидатських дисертацій за 
галуззю «Військове право» дозволяє виділити такі періоди розви-
тку наукових досліджень цієї спеціальності: I. 1991–1997 рр. – у 
цей період здійснено не більше одного захисту дисертаційних 
досліджень на рік; II. 1998-1999 рр. – відповідно 11 і 7 захистів 
на рік; III. 2000–2011 рр. – від 2 до 10 захистів дисертаційних до-
сліджень ( найбільше – у  2003, 2010 та 2011 рр.); IV. 2012–2014 рр.  
– від 4 до 5 захистів дисертаційних досліджень. 

Викладене вище дозволяє припустити наявність декількох 
чинників, що обумовлюють такі тенденції. По-перше, формуван-
ня вітчизняної  науки військового права. Про це свідчать перший 
і особливо другий періоди. Зростання кількості захистів у дру-
гий період пов’язано із запровадженням спеціальності 20.02.03 
«Військове право; військові проблеми міжнародного права». По-
друге, соціальний запит на наукові дослідження з питань військо-
вого права. 

Сучасний період розвитку науки військового права в Україні 
характеризується значним збільшенням інтересу у цій сфері, 
спричиненого багатьма обставинами. 

По-перше, збройна агресія та терористичні загрози призвели 
до значного зростання актуальності військової галузі в цілому та 
необхідності у всеохоплюючому підвищенні обороноздатності 
України, включаючи розвиток військової науки взагалі, та вій-
ськового права зокрема. По-друге, розвиток наукових досліджень 
у галузі військового права повинен бути направленим перш за все 
на потреби практики, усунення прогалин у правовому регулюван-
ні військової сфери. По-третє, комплексний характер військово 
-правових наукових досліджень, спрямованих на забезпечення 
воєнної (військової) безпеки, формує, на нашу думку, самостій-
ну наукову спеціальність «Військове право; військово-правоохо-
ронна діяльність», яку варто віднести до класифікації 21.02.00 
«Військова безпека». 

Необхідно звернути увагу, що підготовка довідника сприяти-
ме належному методичному забезпеченню діяльності військових 
прокуратур.
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Дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.07 / Акад. держ. податк. служби 
України. — 2003. 

Ржевська В. С. Право держави на самооборону в світлі розви-
тку юридичних гарантій міжнародної безпеки: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.11  / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. 
відносин. — 2003. 

Царенко В. І. Формування правосвідомості особистості вій-
ськовослужбовців-прикордонників України: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2003. 

Шевченко В. П. Конституційно-правові основи військо-
вого правосуддя в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 /  
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. —  
2003. 

Ярмаки В. Х. Международное гуманитарное право, применя-
емое в период вооруженных конфликтов и имплементация его 
Украиной: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Одесская нацио-
нальная юридическая академия. — 2002. 

2004
Зьолка В. Л. Повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері оборони: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. 
внутр. справ України. — 2004. 

Корж І. Ф. Військова служба в Україні: вступ, просування, 
припинення: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України. 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 2004. 
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Петрів І. М. Конституційно-правові засади організації та ді-
яльності Ради національної безпеки і оборони України: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — 2004. 

Чудик-Білоусова Н. І. Організаційно-правові проблеми 
матеріальної відповідальності військовослужбовців: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служби  
України. — 2004. 

2005
Коропатнік І. М. Організаційно-правові аспекти застосуван-

ня підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. 
податкової служби України. — 2006. 

Сенько М. М. Кримінальна відповідальність за самовіль-
не залишення військової частини або місця служби: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. — 2005. 

2006
Давиденко В. С. Основи методики розслідування злочинів, 

пов’язаних з порушеннями статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості: Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. —  
2006. 

Калюк О. М. Війська НКВС (МВС) в Україні (1939-1953 рр.): 
історико-правовий аспект: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 2006. 

Корольов С. С. Соціальний захист військовослужбовців 
Збройних Сил України (1991-2005 рр.): історичний аспект: Дис. 
... канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. акад. оборони України. —  2006.

Мотиль В. І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. —  
2006. 
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Поляков С. Ю. Організаційно-правові засади військової осві-
ти в Україні (адміністративно-правовий аспект): Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — 2006. 

2007
Кісель В.  Й. Військові частини як суб’єкти цивільного права: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приват. права і підпри-
ємництва Акад. прав. наук України. — 2007. 

Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військо-
вослужбовців в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — 2007. 

Прохоренко М. М. Система військового законодавства 
України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. — 2007. 

Прудов Ю. О. Фінансово-правові засади соціальних гарантій 
військовослужбовців в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 /  
Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — 2007. 

Старіцин О. В. Правові основи служби кримських татар у вій-
ськових формуваннях Російської імперії (1784 - 1917 рр.): Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — 2007. 

Туркот М. С. Кримінальна відповідальність за зловживання 
військовою службовою особою владою або службовим станови-
щем: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України 
ім. Я. Мудрого. — 2007. 

2008
Білоцький С. Д. Міжнародне-правове регулювання співро-

бітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН 
(на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній 
Європі): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т  
ім. Т. Шевченка. — 2008. 

Лисик В. М. Правовий статус Міжнародного комітету 
Червоного Хреста у міжнародному праві: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2008. 
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Миронова В. О. Кримінальна відповідальність за порушен-
ня законів та звичаїв війни: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — 2008. 

Робак В. А. Кримінальна відповідальність за створення не 
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Акад. адвокатури України. —  
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Шапаренко С. О. Відповідальність військовослужбовців та 
осіб рядового і начальницького складу ОВС за скоєння адміні-
стративних проступків та порядок її реалізації: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.07 / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. 
ун-ту внутрішніх справ. — 2007. 

2009
Александров В. М. Військова служба як особливий вид дер-

жавної служби в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 /  
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 2009. 

Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення 
законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину): Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. —  
2009. 

Богуцький П. П. Військове право у системі права України: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одес. нац. юрид. акад. —  
2009. 

Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження вій-
ськової служби громадянами України: проблеми теорії та прак-
тики: Дис. ... канд. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого. — 2009. 

Заросило В. О. Адміністративно-правове забезпечення участі 
працівників органів внутрішніх справ України у міжнародній ми-
ротворчій діяльності: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Академія 
управління МВС. — 2009. 

Слюсаренко С. В. Адміністративно-правове регулювання ре-
жиму земель оборони: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Держ. 
НДІ М-ва внутр. справ України. — 2009. 
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ходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі 
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12.00.07 / Держ. НДІ МВС України. — 2010. 

Бодаєвський В. П. Кримінальна відповідальність військовос-
лужбовців за корисливі посягання на військове майно (ст. 410 
КК України): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Класич. приват. 
ун-т. — 2010. 

Гейко В. І. Адміністративно-правові засади діяльності вій-
ськових комісаріатів в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 /  
Класич. приват. ун-т. — 2010. 

Гутник В. В. Кримінально-процесуальні гарантії учасни-
ків міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий 
аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т  
ім. І. Франка. — 2010. 

Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушен-
ня статутних правил взаємовідносин між військовослужбовця-
ми за відсутності відносин підлеглості: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Класич. приват. ун-т. — 2010. 

Колотуха І. О. Кримінальна відповідальність фізичних осіб 
за порушення норм міжнародного гуманітарного права: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — 2010. 

Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітар-
ного права у кримінальне законодавство України: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 2010. 

Ринажевський Б. М. Адміністративно-правове регулювання 
діяльності військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. — 2010. 

Скрильник О. О. Міжнародно-правова регламентація бо-
ротьби з найманством: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН 
України, Київ. ун-т права. — 2010. 
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робітництва у рамках Співдружності Сезалежних Держав: Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — 2011. 

Доди К. В. Развитие международно-правовых норм, касаю-
щихся вооружённых конфликтов немеждународного характе-
ра: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Киев. ун-т права НАН 
Украины. — 2010. 

Мартьянова С. М. Правовий статус суддів Війська 
Запорозького козацько-гетьманської доби: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 2011. 

Пасіка С. П. Адміністративно-правове регулювання соціаль-
ного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — 2011. 

Пузиревський Є. Б. Кримінологічний аналіз і запобігання 
військовим злочинам: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Харк. 
нац. ун-т внутр. справ. — 2011. 

Сігал О. Л. Адміністративно-правові засади носіння фор-
меного одягу у військових формуваннях України: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 / Держ. НДІ МВС України. — 2011. 

Скуріхін С. М. Правова культура офіцерського складу 
Збройних Сил України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. 
ун-т «Одес. юрид. акад.». — 2011. 

Стасюк С. В. Історико-правова традиція регулювання зброй-
них конфліктів: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — 2011. 

Яремко В. Я. Адміністративно-правове регулювання ді-
яльності воєнізованої охорони на залізничному транспорті:  
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. —  
2011. 
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2012
Забарський В. В. Адміністративно-правове регулювання 

політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України:  
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. авіац. ун-т. — 2012. 

Полякова О. С. Адміністративно-правове регулювання по-
ведінки військовослужбовців Збройних Сил України: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого». — 2012. 

Процик В. М. Нормативно-правове забезпечення функці-
онування та оперативно-службової діяльності Прикордонних 
військ України в 1991-2003 роках: історико-правове дослідження:  
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. —  
2011. 

Синиця А. М. Адміністративно-правове регулювання у 
сфері забезпечення прав і свобод військовослужбовців: Дис. ...  
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого». — 2012. 

Чайка В. О. Кримінальна відповідальність за посягання на 
життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кор-
дону або військовослужбовця: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /  
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 2012. 

2013
Антошин В. М. Адміністративно-правовий статус військового 

комісара: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кабінет Міністрів 
України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— 2013. 

Курабцева Г. П. Правові основи організації військових та вій-
ськово-морських судів Російської імперії на українських землях 
в XVIII - початку XX ст.: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — 2013. 

Лобан О. Л. Відшкодування шкоди, завданої життю та 
здоров’ю військовослужбовців: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Національний університет «Одеська юридична академія». — 2013. 
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Макарчук А. В. Правовий режим і юридичні наслідки пере-
бування військових сил держав Четверного союзу на території 
України у 1918 році: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. акад. 
наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 2013. 

Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення 
законності та правопорядку у Збройних Силах України: Дис. ... 
докт. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого». — 2013.

2014
Бабич В. Л. Адміністративна відповідальність за порушен-

ня законодавства України про військовий обов’язок і військову 
службу військовозобов’язаними та призовниками: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т держ. податк. служби України. 
— 2014. 

Городиський І. М. Міжнародно-правовий статус іноземних 
військових баз: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка. — 2014. 

Громовенко К. В. Міжнародно-правове регулювання діяль-
ності приватних військових та охоронних підприємств: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — 2014. 

Коваль Д. О. Міжнародно-правовий захист культурних цін-
ностей у зв’язку зі збройним конфліктом: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — 2014. 
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Хронологічний покажчик дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук з військового права 
(1991-2014) 

2000
Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (кві-

тень-грудень 1918 р.): історико-правове дослідження: Дис. ... 
докт.  юрид. наук: 12.00.01 / Одес. нац. юрид. акад. — 2000. 

2009
Заросило В. О. Адміністративно-правове забезпечення участі 

працівників органів внутрішніх справ України у міжнародній ми-
ротворчій діяльності: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Академія 
управління МВС. — 2009. 

2010
Ринажевський Б. М. Адміністративно-правове регулювання 

діяльності військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. — 2010. 

2013
Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення 

законності та правопорядку у Збройних Силах України: Дис. ...  
докт. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого». — 2013.
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ДОДАТОК

Зміст та анотації деяких дисертацій  
на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора 

юридичних наук з військового права 
1. Абу-Салех Асаад Камал. Международно-правовые 

аспекты создания и использования вооруженных сил в соответ-
ствии с Уставом ООН: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Абу-
Салех Асаад Камал ; Киевский ун-т им. Т. Шевченко, Институт 
международных отношений. — К., 1998. — 162 с. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Міжнародно-правові підстави створення і викорис-

тання збройних сил відповідно до Статуту ООН.
Розділ 2. Операції ООН по підтриманню миру як особлива 

форма застосування збройних сил.
Розділ 3. Міжнародно-правові аспекти війни у регіоні 

Персидської затоки.
Висновки
 

Анотація
Абу-Салех Ассад Камал. Міжнародно-правові аспекти ство-

рення і використання збройних сил відповідно до Статуту ООН. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук зі спеціальності 12.00.11 — міжнародне право. — 
Інститут міжнародних відносин Київського університету імені 
Тараса Шевченка, Київ, 1998 р.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практич-
них аспектів створення і використання збройних сил відповідно 
до Статуту ООН у період “холодної війни” та після її завершення. 
Особливу увагу приділено практиці ООН у цій сфері, зокрема 
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аналізу правових підстав участі сил для припинення війни у ре-
гіоні Персидської затоки та збройного конфлікту на території 
колишньої Югославії, в яких виявилися важливі тенденції у зміні 
характеру мандатів цих сил у напрямі їхнього розширення по-
рівняно із попереднім періодом.

Ключові слова: міжнародне право, міжнародні організації, 
операції ООН по підтриманню миру або миротворчі збройні сили 
ООН, колективна система безпеки, право на самооборону.

2. Александров Вячеслав Михайлович. Військова служба як 
особливий вид державної служби в Україні: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.07 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 
2009. — 162 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Сутність та цілі військової служби як виду державної 

служби в Україні
1.1. Сутність, принципи та мета військової служби
1.2. Зміст та характер військової служби
1.3. Управління військовою службою в Україні
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Правове регулювання проходження військової 

служби в Україні
2.1. Підготовка до військової служби, порядок зарахування 

та термін перебування на військовій службі
2.2. Військовий обов’язок і військова служба, статус 

військовослужбовця
2.3. Припинення військової служби
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Особливості дисциплінарної та адміністративної  

відповідальності військовослужбовців за порушення порядку 
проходження військової служби

3.1. Загальна характеристика юридичної відповідальності 
військовослужбовців

3.2. Військова дисципліна, її сутність та зміст
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3.3. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців
3.4. Адміністративна відповідальність військовослужбовців
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Александров В. М. Військова служба як особливий вид дер-

жавної служби в Україні. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національна 
юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 
2009.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та при-
кладних аспектів військової служби як особливого виду державної 
служби, її сутності, змісту, характеру. На підставі аналізу сутності, 
змісту, характеру, мети, особливостей та відмінностей військової 
служби від інших видів державної служби обґрунтовується відне-
сення її до особливого виду державної служби. Зроблено аналіз 
основних складових правового статусу військовослужбовця як 
громадянина та суб’єкта військово-службових відносин: права; 
обов’язки; правові обмеження; гарантії і пільги та основні на-
прями їх реалізації, а також особливості механізму притягнен-
ня військовослужбовців до дисциплінарної та адміністративної 
відповідальності.

Проводиться аналіз стану нормативного регулювання зазна-
чених питань. Визначено основні напрями розвитку та удоско-
налення законодавства, що регулює військово-службові відно-
сини, сформульовано та обґрунтовано конкретні пропозиції та 
рекомендації.

Ключові слова: військова служба, державна служба, військо-
вослужбовець, посада, управління військовою службою, ста-
тус військовослужбовця, військово-службові правовідносини, 
військовий обов’язок, військова дисципліна, адміністративна 
відповідальність.



75

3. Бабич Віталій Леонідович. Адміністративна відповідальність 
за порушення законодавства України про військовий обов’язок 
і військову службу військовозобов’язаними та призовниками:  
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т держ. податк. служби 
України. — Ірпінь, 2014. — 20 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-правові засади правового регулювання 

відносин, що виникають у сфері реалізації військового обов’язку 
і військової служби

Поняття та сутність правових відносин у сфері виконання 
військового обов’язку і військової служби на теренах України

Генезис і сучасний стан законодавства України про військо-
вий обов’язок і військову службу

Правове регулювання відносин у сфері військової служби 
у зарубіжних країнах та імплементація його в законодавство 
України. 

Розділ 2. Підстави та зміст адміністративної відповідальності 
за порушення законодавства України про військовий обов’язок 
та військову службу

 2.1. Правові підстави притягнення до адміністративної від-
повідальності осіб, які порушили законодавство України про вій-
ськовий обов’язок та військову службу

2.2. Характеристика складу адміністративного правопору-
шення (проступку), що вчиняється у сфері дотримання військо-
вого обов’язку та проходження військової служби

Розділ 3. Особливості провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення, вчинені у сфері дотримання за-
конодавства України про військовий обов’язок та військову  
службу

3.1. Провадження у справах про адміністративні правопору-
шення законодавства щодо військового обов’язку та військової 
служби як особливого виду юрисдикційної діяльності

3.2. Повноваження органів (посадових осіб), які розглядають 
справи про адміністративні правопорушення, що вчинені у сфері 
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дотримання законодавства про військовий обов’язок та військову 
службу

3.3. Удосконалення чинного законодавства щодо регулю-
вання адміністративної відповідальності за порушення правових 
приписів про військовий обов’язок та військову службу

Висновки

Анотація
Бабич В. Л. Адміністративна відповідальність за порушен-

ня законодавства України про військовий обов’язок і військову 
службу військовозобов’язаними і призовниками. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. Національний 
університет державної податкової служби України. — Ірпінь, 
2014.

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання 
щодо встановлення сутності та особливостей адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства України про вій-
ськовий обов’язок і військову службу військовозобов’язаними і 
призовниками.

Здійснено аналіз історичного розвитку правових засад вій-
ськового обов’язку, військової служби та адміністративної відпо-
відальності військових, призовників і прирівняних до них осіб, 
обґрунтовано поняття „військовий обов’язок» та „військова 
служба». Розглянуто стратегічні напрями реалізації державної 
політики у сфері військового обов’язку та військової служби. 
Виділено прогалини і колізії у чинному законодавстві, що регу-
люють відносини у сфері забезпечення військового обов’язку та 
військової служби, визначено шляхи їх подолання з урахуванням 
зарубіжного законодавства. Проаналізовано   склади   адміністра-
тивних   правопорушень   як   підстави адміністративної відпо-
відальності за порушення законодавства України про військо-
вий обов’язок і військову службу. Охарактеризовано процедуру 
притягнення до адміністративної відповідальності у справах про 
порушення законодавства України про військовий обов’язок і 
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військову службу, виділено стадії та особливості. Виокремлено 
правовий статус органів і посадових осіб, які розглядають справи 
про адміністративні правопорушення законодавства України про 
військовий обов’язок і військову службу. Сформульовано про-
позиції щодо вдосконалення законодавства України, яке регу-
лює адміністративну відповідальність військовозобов’язаних і 
призовників.

Ключові слова: військова служба, військовий обов’язок, 
військовозобов’язаний, призовник, адміністративна відповідаль-
ність, законодавство України.

4. Базов Віктор Петрович. Кримінальна відповідальність за 
порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину): Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. 
Мудрого. — Х., 2009. — 222 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Міжнародне та кримінальне-правове поняття по-

рушення законів та звичаїв війни. 
1.1. Історико-правовий нарис міжнародного законодавства 

про відповідальність за порушення законів та звичаїв війни. 
1.2. Імплементація міжнародних норм, що встановлюють 

відповідальність за порушення законів та звичаїв війни, в кри-
мінальне законодавство України 

1.3. Місце порушення законів та звичаїв війни в системі зло-
чинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Висновки до 1 Розділу
Розділ 2. Об’єктивні ознаки порушення законів та звичаїв 

війни 
2.1. Об’єкт та предмет порушення законів та звичаїв війни 
2.2 Об’єктивна сторона порушення законів та звичаїв війни
Висновки до 2 Розділу 
Розділ 3. Суб’єктивні ознаки порушення законів та звичаїв 

війни 
3.1. Суб’єкт порушення законів та звичаїв війни 
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3.2. Суб’єктивна сторона порушення законів та звичаїв війни
Висновки до 3 Розділу 
Висновки 
Додатки
Список використаних джерел. 

Анотація
Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення за-

конів та звичаїв війни (аналіз складу злочину). — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кри-
мінологія; кримінально-виконавче право. — Національна юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого. — Харків, 2009.

Дисертаційна робота присвячена проблемам криміналь-
ної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни. 
Досліджуються історія розвитку законодавства щодо криміналь-
ної відповідальності за цей злочин, об’єктивні й суб’єктивні озна-
ки його складу, на підставі чого провадиться його розмежування 
із суміжними злочинами. Доведено необхідність упорядкування 
системи Особливої частини КК шляхом об’єднання  криміналь-
но-правових норм, що встановлюють відповідальність за воєнні 
злочини, у межах єдиного окремого розділу.

Сформульовані рекомендації по вдосконаленню ст. 438 КК, 
запропоновано нову її редакцію.

Ключові слова: порушення законів та звичаїв війни, воєнний 
злочин, війна, збройний конфлікт, закон війни, звичай війни.

5. Барсуков Кирило Вячеславович. Адміністративно-правове 
забезпечення проходження служби працівниками органів вну-
трішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Держ. НДІ МВС України. — 
К., 2010. — 198 арк. 

Зміст
Перелік умовних скорочень 
Вступ 
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Розділ 1. Сучасний стан адміністративно-правового забез-
печення проходження служби працівниками ОВС у складі між-
народних миротворчих підрозділів 

1.1. Поняття та значення адміністративно-правового забез-
печення проходження служби працівниками ОВС у складі між-
народних миротворчих підрозділів 

1.2. Адміністративно-правовий статус суб’єктів міжнарод-
ної миротворчої діяльності та місце серед них органів внутрішніх 
справ 

1.3. Нормативно-правове забезпечення участі працівників 
ОВС у міжнародній миротворчій діяльності та місце у ньому ад-
міністративного законодавства 

1.4. Особливості проходження служби працівниками ОВС у 
складі міжнародних миротворчих підрозділів як об’єкта адміні-
стративно-правового регулювання 

Висновки до розділу 1 
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика основних напрямів адмі-

ністративно-правового забезпечення проходження служби пра-
цівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів 

2.1. Класифікація напрямів адміністративно-правового за-
безпечення проходження служби працівниками ОВС у складі 
міжнародних миротворчих підрозділів 

2.2. Адміністративно-правове регулювання професійного 
відбору кандидатів для проходження служби у складі міжнарод-
них миротворчих підрозділів ОВС 

2.3. Адміністративно-правове забезпечення професійної під-
готовки працівників ОВС, які проходять службу у складі міжна-
родних миротворчих підрозділів 

2.4. Роль адміністративного законодавства у забезпечен-
ні окремих адміністративних процедур під час проходження 
служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих 
підрозділів 

Висновки до розділу 2 
Висновки 
Список використаних джерел 
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Анотація
Барсуков К. В. Адміністративно-правове забезпечення про-

ходження служби працівниками органів внутрішніх справ у скла-
ді міжнародних миротворчих підрозділів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 — адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне право. — 
Державний науково-дослідний інститут МВС України. — Київ,  
2010.

В роботі з’ясовується адміністративно-правовий статус 
суб’єктів міжнародної миротворчої діяльності та місце серед 
них органів внутрішніх справ, уточнюється нормативно-пра-
вове забезпечення участі працівників ОВС у міжнародній ми-
ротворчій діяльності та місця у ньому адміністративного зако-
нодавства, характеризуються особливості проходження служби 
працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підроз-
ділів. Удосконалюється класифікація напрямів адміністратив-
но-правового забезпечення проходження служби працівниками 
ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів; аналізу-
ється адміністративно-правове регулювання професійного від-
бору кандидатів для проходження служби у складі міжнародних 
миротворчих підрозділів ОВС, адміністративно-правове забез-
печення професійної підготовки працівників, які будуть про-
ходити службу у складі міжнародних миротворчих підрозділів, 
з’ясовується роль адміністративного законодавства у забезпе-
ченні окремих адміністративних процедур під час проходження 
служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих  
підрозділів

Ключові слова: міжнародна миротворча діяльність, органи 
внутрішніх справ, адміністративно-правове забезпечення, нор-
мативно-правове забезпечення, проходження служби, адміні-
стративно-правовий статус, відбір, підготовка.

6. Білоусов Юрій Валерійович. Судове провадження у справах 
за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення 
органів військового управління та військових посадових осіб: 
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Дис. … канд. юрид. наук: 20.02.03 / Академія Прикордонних 
військ України імені Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 
1999. — 204 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Право військовослужбовців на судовий захист у 

сфері військової управлінської діяльності
Поняття військової управлінської діяльності
Суб`єктивні права військовослужбовців у військовій управ-

лінській сфері та способи їх захисту
Розділ 2. Суб`єктивні права військовослужбовців у військовій 

управлінській сфері та способи їх захисту
Висновки

Анотація
Білоусов Ю. В. Судове провадження у справах за скаргами 

військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів вій-
ськового управління та військових посадових осіб. — Рукопис. 

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  юри-
дичних  наук зі спеціальності 20.02.03 — Військове право; військові 
аспекти міжнародного права. — Академія Прикордонних військ 
України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 1999. 

Дисертація присвячена проблемам судового захисту прав 
військовослужбовців від неправомірної військової управлінської 
діяльності. В роботі окреслено шляхи і напрями вдосконалення 
правової теорії та чинного законодавства в цій сфері, визначено 
військову управлінську діяльність не тільки як сферу державно-
го управління, але й як сферу реалізації ряду суб`єктивних прав 
військовослужбовців та членів їхніх сімей, подано характеристи-
ку основних способів захисту прав військовослужбовців та спів-
відношення між ними, охарактеризовано передумови права на 
звернення до суду у цій категорії справ, порядок реалізації цього 
права, особливості судового розгляду, доказування обставин 
справи, винесення судового рішення і його виконання у справах 
за скаргами військовослужбовців. 
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Ключові слова: скарга, військовослужбовець, військова по-
садова особа, суб’єктивне право, судове провадження, захист, 
судовий розгляд, судове рішення, наказ.

7. Білоцький Сергій Дмитрович. Міжнародне-правове регу-
лювання співробітництва регіональних організацій колектив-
ної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО 
в Південно-Східній Європі): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008. — 219 арк. 

Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Міжнародно-правове регулювання проведення ми-

ротворчих операцій
1.1. Поняття та форми здійснення миротворчих операцій за 

сучасним міжнародним правом
1.2. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності 

Організації Об’єднаних Націй
1.3. Міжнародно-правові підстави залучення НАТО до про-

ведення миротворчих операцій
Висновки до Розділу 1
Розділ 2. Міжнародно-правові механізми участі НАТО у вре-

гулюванні збройних конфліктів у Південно-Східній Європі
2.1. Участь НАТО у миротворчій діяльності на території Боснії 

і Герцеговини. Операції IFOR та SFOR 
2.2. Концепція «гуманітарної інтервенції» та операція «Сили 

для Косово» (КFOR)
2.3. Особливості міжнародно-правових механізмів в мирот-

ворчих операціях НАТО у Македонії
2.4. НАТО і врегулювання збройних конфліктів у Південно-

Східній Європі в доктрині міжнародного права
Висновки до Розділу 2
Загальні висновки
Список використаних джерел 
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Анотація
Білоцький С. Д. Міжнародно-правове регулювання співро-

бітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН 
(на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній 
Європі). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню питання міжнародно-
правового регулювання миротворчих операцій НАТО на терито-
рії колишньої Югославії і роль в цьому процесі ООН. Розглянуто 
теоретичні й практичні аспекти цього питання. 

Основну увагу приділено аналізу правової природи участі 
НАТО в миротворчій діяльності. Проаналізовано угоди укла-
дені за участі НАТО, щодо проведення миротворчих операцій 
і їх відповідність імперативним нормам міжнародного права. 
Розглянуто роль національного законодавства у разі залученні 
конкретної країни до миротворчої діяльності.

Ключові слова: міжнародне право, право міжнародних ор-
ганізацій, право міжнародної безпеки, резолюції Ради Безпеки 
Організації Об’єднаних націй, Організація північноатлантич-
ного договору, гуманітарна інтервенція, операції з підтриман-
ня миру, заходи з примушення до миру, співробітництво НАТО  
з ООН.

8. Богуцький Павло Петрович. Військове право у системі 
права України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одес. нац. 
юрид. акад. — О., 2009. — 196 арк. 

Зміст
Вступ         
Розділ 1. Методологічні засади визначення військового права 

як комплексної галузі права 
1.1. Інституціональна і функціональна характеристики сис-

теми права України та її компонентів 



84

1.2. Правовий режим як основа утворення галузей україн-
ського права 

1.3. Вплив галузей публічного права на формування військо-
вого права України 

1.4. Поняття і структура військового права 
Висновки до першого розділу
Розділ 2. Склад, ієрархія юридичних джерел військового 

права України 
2.1. Поняття і види юридичних джерел військового права 
2.2. Особливості нормативно-правових актів як джерел вій-

ськового права 
2.3. Військові накази як специфічні юридичні джерела вій-

ськового права 
 2.4. Комплексність у систематизації юридичних джерел 

військовогоправа 
Висновки до другого розділу 
Розділ 3. Розвиток військового права як комплексної галузі 

українського права
3.1. Підгалузі та інститути військового права 
3.2. Підгалузь військового права – право військової служби
3.3. Військове право України як наука і навчальна дисципліна 
3.4. Перспективи розвитку військового права України
Висновки до третього розділу
Висновки 
Список використаних джерел 

Анотація
Богуцький П. П. Військове право у системі права України. 

— Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук  за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень. — Одеська націо-
нальна юридична академія, Одеса, 2009.

Дисертація є загальнотеоретичним  юридичним досліджен-
ням комплексної галузі  у системі українського права – військо-
вого права.



85

Концепт військового права ґрунтується на інституціональній 
та функціональній характеристиці системи українського права та 
її компонентів, головним із яких  є галузь права. 

Проаналізовано види галузей права з визначенням їх  при-
ватно-публічної та матеріально-процесуальної природи. 
Обґрунтовано висновок про правовий режим як  формуючу  осно-
ву  сутнісних ознак галузей права, як  доктринальну категорію, 
яка  визначає інституціонально-функціональну природу право-
вої матерії, змістовно поєднує  предмет, метод та мету правового 
регулювання, виконуючи визначальну роль у побудові системи 
права, у правовстановленні та правореалізації. Мета правового 
регулювання віднесена до обов’язкових елементів правового 
режиму.

Військове право, маючи власну  систему юридичних джерел,  
формується як комплексна галузь права за рахунок особливостей  
правового режиму і  зазнає у цьому постійного впливу публічних 
галузей права.   

Ключові слова: правовий режим, мета правового регулюван-
ня, комплексна галузь права, військове право, юридичні джерела 
військового права,  структура військового права, систематизація 
військового права.

9. Бодаєвський Віктор Петрович. Кримінальна відповідаль-
ність військовослужбовців за корисливі посягання на військове 
майно (ст. 410 КК України): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Класич. приват. ун-т. —Запоріжжя, 2010. — 293 арк. 

Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Вихідні положення проблем кримінальної відпо-

відальності військовослужбовців за корисливі посягання на вій-
ськове майно

1.1. Питання відповідальності військовослужбовців за ко-
рисливі посягання на військове майно у кримінально-правовій 
літературі
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1.2. Історія кримінальної відповідальності військовослужбов-
ців за корисливі посягання на військове майно

1.3. Зарубіжний досвід кримінально-правової охоро-
ни військового майна від корисливих посягань військово - 
службовців

1.4. Соціальна зумовленість криміналізації корисливих по-
сягань на військове майно

Висновки до першого розділу
Розділ 2. Аналіз складу злочину, передбаченого ст.410 КК 

України
2.1. Об’єкт і предмет корисливих посягань на військове майно
2.2. Об’єктивна сторона корисливих посягань на військове 

майно
2.3. Суб’єкт корисливих посягань на військове майно
2.4. Суб’єктивна сторона корисливих посягань на військове 

майно
2.5. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 410 КК 

України
Висновки до другого розділу
Розділ 3. Співвідношення злочину, передбаченого ст. 410 КК 

України, із суміжними правопорушеннями та покарання за це 
посягання

3.1. Відмежування злочину, передбаченого ст. 410 КК 
України, від суміжних злочинів та від військових дисциплінар-
них проступків

3.2. Деякі питання, що стосуються вдосконалення покарання 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 410 КК України

Висновки до третього розділу
Висновки
Додатки
Список використаних джерел

Анотація
Бодаєвський В. П. Кримінальна відповідальність військовос-

лужбовців за корисливі посягання на військове майно (ст. 410 КК 
України). — Рукопис.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. — Класичний при-
ватний університет. — Запоріжжя, 2010.

Дисертація присвячена проблемам кримінальної відпо-
відальності за викрадення, привласнення, вимагання військо-
вослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших 
бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціаль-
ної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим ста-
новищем (ст. 410 КК України). Досліджено розробленість цієї 
проблеми в юридичній літературі, історичний розвиток та за-
рубіжний досвід. Розглянуто питання соціальної зумовленос-
ті норм про кримінальну відповідальність за вказаний злочин. 
Проаналізовано склад злочину ст. 410 КК України. Розкрито 
питання відмежування цього злочину від суміжних злочинів 
та дисциплінарних правопорушень. Сформульовано рекомен-
дації щодо вдосконалення ст. 410 КК України та практики її  
застосування.

Ключові слова: військове майно, військова частина, військо-
вослужбовець, викрадання, крадіжка, грабіж, привласнення, роз-
трата, вимагання, розбій, кримінальна відповідальність.

10. Бондарєв Володимир Вікторович. Нестатутні взаємовід-
носини серед військовослужбовців Збройних Сил України: кри-
мінологічний аналіз та попередження: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2001. — 236 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Кримінологічна характеристика нестатутних вза-

ємовідносин серед військовослужбовців Збройних Сил України 
за відсутності відносин підлеглості.

Розділ 2. Кримінологічна детермінація нестатутних взаємо-
відносин серед  військовослужбовців Збройних Сил України.
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Розділ 3. Особистість злочинця, який посягає на порядок 
статутних взаємовідносин в Збройних Силах, та характеристика 
потерпілих від цих злочинів.

Розділ 4. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами 
як специфічною формою насильницької злочинності серед 
військовослужбовців.

Висновки

Анотація
Бондарєв В. В. Нестатутні взаємовідносини серед військо-

вослужбовців Збройних Сил України: кримінологічний аналіз та 
попередження. — Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

В дисертації здійснено кримінологічний аналіз нестатут-
них взаємовідносин серед військовослужбовців Збройних Сил 
України за відсутності відносин підлеглості (ст. 406 КК України).

Дослідивши кримінологічні риси нестатутних взаємовід-
носин, автор стверджує, що цей вид правопорушень домінує і 
визначає рівень насильницьких злочинів у структурі військової 
злочинності. Характерною є негативна динаміка і без того не-
безпечно великої питомої ваги засуджених за нестатутні взаємо-
відносини, які спричинили тяжкі наслідки, поступово зростає 
питома вага засуджених за злочинні дії, вчинені щодо декількох 
потерпілих.

В роботі дається кримінологічна характеристика особистості 
злочинця - порушника статутних правил взаємовідносин, і по-
терпілого від такого виду правопорушень. Нестатутні взаємовід-
носини досліджені в аспекті стосунків злочинців і потерпілих від 
злочинів.

Аналіз процесу кримінологічної детермінації нестатутних 
взаємовідносин став підґрунтям для розробки автором системи 
заходів боротьби з цими злочинами. Така діяльність повинна 
складатися із заходів: а) в рамках загальної організації боротьби 
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із злочинністю; б) спрямованих на попередження нестатутних 
взаємовідносин (загально-соціального і спеціально-криміноло-
гічного (профілактика, запобігання, припинення) характеру); в) 
пов’язаних із здійсненням правоохоронної діяльності. Зроблені 
конкретні пропозиції щодо вдосконалення такої діяльності.

В роботі уточнюються поняття «нестатутні взаємовідноси-
ни», «особистість злочинця, який посягає на встановлений в армії 
порядок взаємовідносин», 2особистість потерпілого від нестатут-
них взаємовідносин2, «боротьба із нестатутними взаємовідноси-
нами». Пропонується власне бачення співвідношення термінів 
«попередження» і «профілактика» злочинності.

Ключові слова: «військовослужбовець», «військова злочин-
ність», «насильство», «нестатутні взаємовідносини», «криміно-
логічна детермінація», «попередження».

11. Бородич Леонід Васильович. Внутрішні й прикордонні 
війська в Україні у 1917-1941 рр. (Історико-правовий аспект):  
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична ака-
демія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1999. — 164 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Генезис та еволюція частин і підрозділів спеціаль-

ного призначення (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.).
Розділ 2. Організаційно-правові засади функціонування при-

кордонних та внутрішніх військ в Україні (1923 р. – червень 1941).
Висновки

Анотація
Бородич Л. В. Внутрішні й прикордонні війська в Україні у 

1917-1941рр. (Історико-правовий аспект). —  Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держа-
ви і права; історія політичних і правових вчень. — Національна 
юридична академія України імені Ярослава Мудрого. —  Харків,  
1999.
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Дисертація присвячена дослідженню проблеми зароджен-
ня, розвитку та практичної діяльності внутрішніх, прикордонних 
військ, інших охоронно-каральних підрозділів в умовах появи 
й зміцнення на території України різних форм національної  
(1917-1920 рр.) та радянської (1917-1941 рр.) державності.

Ключові слова: історія держави і права; охоронно-каральна 
система (механізм), ВНК, ВУНК, ДПУ (ОДПУ), НКВС, при-
кордонні війська, внутрішні війська, спеціальні формування.

12. Бугаєв Валерій Олександрович. Військові злочини і по-
карання: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. нац. юрид. 
акад. — О., 2002. — 190 арк.

Зміст 
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика військового злочину та 

його складу по законодавству України 
1.1. Поняття та ознаки військового злочину 
1.2. Розмежування військового злочину і військового дис-

циплінарного проступку 
1.3. Поняття складу військового злочину і його відмінність 

від суміжних злочинів 
Розділ 2. Об’єктивні ознаки складу військового злочини 
2.1. Родовий об’єкт військових злочинів 
2.2. Система військових злочинів 
2.3. Безпосередній об’єкт військових злочинів 
2.4. Особливості об’єктивної сторони військових злочинів 
Розділ 3. Суб’єктивні ознаки складу військового злочини 
3.1. Суб’єкт військового злочину 
3.2. Особливості суб’єктивної сторони військових злочинів 
3.3. Проблеми співучасті у військових злочинах 
Розділ 4. Особливості караності за військові злочини 
4.1. Загальна характеристика покарань, що застосовуються 

за військові злочини 
4.2. Спеціальні покарання, які застосовуються за військові 

злочини
Висновки
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Анотація
Бугаєв В. О. Військові злочини і покарання. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 1200.08 — кримінальне право та 
кримінологія, кримінально-виконавче право. Одеська націо-
нальна юридична академія, Одеса, 2002.

У дисертації розглянуто питання деяких особливостей істо-
ричного розвитку і сучасного стану військового законодавства та 
інституту військових злочинів в КК України та науково-теоре-
тичний матеріал із цих питань. Здійснено комплексний підхід до 
аналізу правового і теоретичного змісту ознак і елементів складу 
військових злочинів, їхнього розмежування з дисциплінарними 
провинами і перспектив розвитку цього інституту в криміналь-
ному праві України

Проведено юридичний аналіз специфіки законодавчої кон-
струкції диспозицій окремих видів військових діянь і особливос-
тей правового регулювання спеціальних покарань, що застосо-
вуються за їхнє скоєння.

На підставі проведеного дослідження сформульовані від-
повідні пропозиції щодо удосконалення чинного військово-
го і кримінального законодавства, а також судової практики  
України.

Ключові слова: військове законодавство, інститут військових 
злочинів, військове діяння, склад військового злочину, військо-
вий правопорядок, порядок несення військової служби, спеціаль-
ний суб’єкт, військовослужбовець, дисциплінарний батальйон.

13. Гейко Валерій Іванович. Адміністративно-правові засади 
діяльності військових комісаріатів в Україні: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.07 / Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. —  
222 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Організація діяльності військових комісаріатів в 

Україні
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1.1. Особливості становлення та правового регулювання 
функціонування військових комісаріатів в Україні

1.2. Поняття, завдання та принципи діяльності військових 
комісаріатів в Україні

1.3. Військові комісаріати в системі державного управління 
обороною України

Висновки до першого розділу
Розділ 2. Основні напрямки діяльності військових комісарі-

атів в Україні
2.1. Загальна характеристика державно-управлінської скла-

дової адміністративної діяльності військових комісаріатів
2.2. Юрисдикційна складова адміністративної діяльності вій-

ськових комісаріатів.
2.3. Взаємодія військових комісаріатів з місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
Висновки до другого розділу
Розділ 3. Заходи удосконалення організації системи призову 

та комплектування збройних сил україни
3.1. Зарубіжний досвід організації комплектування Збройних 

Сил
3.2. Підвищення ефективності системи призову та комп-

лектування Збройних Сил України в умовах їх системного 
реформування 

Висновки до третього розділу 
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Гейко В. І. Адміністративно-правові засади діяльності вій-

ськових комісаріатів в Україні. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук зі спеціальності 12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Класичний 
приватний університет. — Запоріжжя, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню організаційних та 
функціональних засад діяльності комісаріатів в Україні. Зокрема, 
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проаналізовано становлення військових комісаріатів у різні іс-
торичні періоди з формуванням специфічних особливостей кож-
ного. Запропоновано авторське визначення поняття «військовий 
комісаріат». Доведено, що особливість змісту управлінської ді-
яльності військових комісаріатів безпосередньо пов’язана з адмі-
ністративно-правовим статусом і характеризується здійсненням 
у межах своєї компетенції державно-владних повноважень з пи-
тань оборони на місцевому владному рівні.

Визначено і досліджено основні напрямки адміністративної 
діяльності військових комісаріатів, а саме: державно-управлін-
ські функції, адміністративно-юрисдикційну діяльність та їх 
взаємодію з органами місцевого самоврядування й місцевими 
органами виконавчої влади. Проведено аналіз нормативного за-
безпечення зазначених функцій та внесено відповідні пропозиції 
щодо його покращення.

Викладено основні заходи вдосконалення організації систе-
ми призову та комплектування Збройних Сил України у сучасних 
умовах.

Ключові слова: збройні сили, військові комісаріати, військова 
служба, адміністративна діяльність, адміністративна юрисдикція, 
військове управління, місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування.

14. Городиський Іван Михайлович. Міжнародно-правовий ста-
тус іноземних військових баз: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 /  
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — О., 2014. — 206 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. «Основні засади міжнародно-правового регулюван-

ня відносин щодо розташування іноземних військових баз»
1.1. «Стан наукової розробки теми дисертаційного 

дослідження»
1.2. «Зміст міжнародно-правового статусу іноземних вій-

ськових баз, їх поняття та класифікація в науці міжнародного  
права»
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1.3. «Становлення та розвиток міжнародно-правового регу-
лювання статусу іноземних військових баз»

1.4. «Джерела міжнародно-правового регулювання статусу 
іноземних військових баз»

Розділ 2. «Міжнародно-правовий режим іноземних військо-
вих баз»

2.1. «Міжнародно-правові засади створення іноземних вій-
ськових баз»

2.2. «Міжнародно-правові засади функціонування іноземних 
військових баз»

2.3. «Міжнародно-правові засади ліквідації іноземних вій-
ськових баз»

2.4. «Особливості правового статусу військових баз 
Чорноморського флоту Російської Федерації на території 
України»

Розділ 3. «Проблеми юрисдикції і суверенітету держав, 
пов’язані з функціонуванням іноземних військових баз»

3.1. «Суверенітет і юрисдикція щодо території іноземних вій-
ськових баз»

3.2. «Міжнародно-правове регулювання передачі території 
для розташування іноземних військових баз»

3.3. «Юрисдикція щодо персоналу іноземних військових баз»
Висновки

Анотація
Городиський І. М. Міжнародно-правовий статус іноземних 

військових баз. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. 
— Національний університет «Одеська юридична академія». — 
Одеса, 2014.

У дисертації досліджується зміст міжнародно-правового 
статусу іноземних військових баз. Розглядається визначення по-
няття «іноземна військова база», їх класифікація. Аналізується 
становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання 
відносин з приводу іноземних військових баз. Досліджуються 
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джерела регулювання міжнародно-правового статусу іноземних 
військових баз. Особливу увагу приділено питанню міжнарод-
но-правових засад створення, функціонування та ліквідації іно-
земних військових баз. Вивчаються проблеми територіальної та 
персональної юрисдикції у відносинах з приводу іноземних вій-
ськових баз. Встановлено, що формою правового регулювання 
передачі території для розташування іноземних військових баз 
слід вважати міжнародно-правову оренду. Проаналізовано право-
ві підстави розташування військових баз Чорноморського флоту 
Російської Федерації на території України. Запропоновано шляхи 
вирішення проблемних питань україно-російських відносин в 
цій сфері.

Ключові слова: іноземні військові бази, міжнародно-право-
вий статус, основні принципи міжнародного права, суверенітет 
в міжнародному праві, територіальна і персональна юрисдикція 
у міжнародному праві, міжнародно-правова оренда.

15. Гранцев Іван Володимирович. Міжнародно-правові засади 
військового співробітництва у рамках Співдружності Незалежних 
Держав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2011. — 189 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-правові засади міжнародного співробіт-

ництва країн – учасниць СНД у військовій сфері
1.1. Теоретико-методологічні основи поняття та форми між-

народно-правового співробітництва країн – учасниць СНД у 
військовій сфері

1.2. Принципи міжнародно-правового співробітництва країн 
–учасниць СНД у військовій сфері

Розділ 2. Міжнародно-правові основи та напрями військово-
го співробітництва країн – учасниць СНД

2.1. Правові засади міжрегіонального військового співробіт-
ництва країн у форматі СНД

2.2. Правові аспекти формування системи колективної без-
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пеки при здійсненні військового співробітництва у форматі СНД
2.3. Правові аспекти військово-технічного співробітництва 

у форматі СНД
Розділ 3. Особливості військового співробітництва України 

у форматі СНД.
3.1. Правові засади військового співробітництва України з 

країнами СНД
3.2. Перспективи військового міжнародно-правового спів-

робітництва України у форматі СНД
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Гранцев І. В. Міжнародно-правові засади військового спів-

робітництва у рамках Співдружності Незалежних Держав. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — 
Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2011.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню між-
народно-правового регулювання військового співробітництва в 
рамках Співдружності Незалежних Держав.

Здійснено науковий аналіз міжнародно-правових аспектів 
військового співробітництва країн – учасниць СНД, а також 
співробітництва України з цією міжрегіональною структурою. 
Визначено місце такого співробітництва у світовій системі без-
пеки, обґрунтовано необхідність участі України разом із країнами 
– учасницями СНД у попередженні глобальних викликів сучас-
ності, забезпеченні миру та безпеки.

Проаналізовано інституційний механізм співробітництва 
держав у рамках СНД у військовій сфері та виявлено проблеми 
координації діяльності й розмежування повноважень органів 
СНД, на які покладено функції із забезпечення налагодження 
ефективного міжнародного співробітництва у військовій сфері. 
Для вирішення цієї проблеми запропоновано внести зміни до 
Статуту СНД. 
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Також обґрунтовано доцільність розширення формату співп-
раці у військовій сфері з метою підвищення її ефективності шля-
хом розробки окремого міжнародного договору про військо-
во-технічне співробітництво між державами пострадянського 
простору. 

Ключові слова: військове співробітництво, колективна сис-
тема безпеки, військово-технічне співробітництво, СНД, країни 
– учасниці СНД, системна теорія міжнародних відносин, прин-
ципи права.

16. Григоренко Євген Іванович. Конституційні засади прохо-
дження військової служби громадянами України: проблеми те-
орії та практики: Дис. ... канд. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. 
України ім. Я. Мудрого. — Х., 2009. — 213 арк.

Зміст 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади конституційного регулювання 

військової служби та її проходження громадянами України». 
1.1. Історичні передумови виникнення військової служби та 

її конституційна регламентація на теренах України.
1.2. Військова служба як особливий вид державної служби.
1.3. Загальні засади конституційно-правового регулювання 

проходження військової служби в Україні.
1.4. Проходження військової служби як конституційне право 

та як обов’язок громадян України.
Розділ 2. Військова служба громадян України як засіб забез-

печення національної безпеки і демократичних засад організації 
та функціонування суспільства». 

2.1. Проходження військової служби в аспекті забезпечення 
національної безпеки України.

2.2. Дотримання прав і свобод громадян України в контексті 
проходження військової служби.

2.3. Проходження військової служби в аспекті функціонуван-
ня демократичного політичного режиму в Україні.

Висновки 



98

Анотація
Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження військо-

вої служби громадянами України: проблеми теорії та практики. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право; 
муніципальне право. — Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, Харків, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню кон-
ституційних засад проходження військової служби громадя-
нами України. У роботі розглянута сутність, правова природа, 
особливості військової служби, існуючі в літературі підходи 
до її розуміння. Здійснено теоретичне узагальнення і запро-
поноване нове вирішення наукового завдання щодо удоско-
налення конституційно-правового регулювання проходжен-
ня військової служби. Розглянуте проходження військової 
служби крізь призму виконання військового обов’язку та 
реалізації конституційного права громадян України на рів-
ний доступ до військової служби. Здійснено розмежування 
між військовим обов’язком та обов’язком захищати Вітчизну, 
встановлені роль та значення проходження військової служ-
би для забезпечення національної безпеки України, функці-
онування демократичного політичного режиму та забезпе-
чення прав і свобод громадян. Розроблені науково-обґрун-
товані практичні рекомендації щодо вдосконалення консти-
туційного регулювання проходження військової служби в  
Україні. 

Ключові слова: військова служба, проходження військової 
служби, військовий обов’язок, військовослужбовець, збройні 
сили, воєнна організація. 

17. Громовенко Костянтин Вікторович. Міжнародно-правове 
регулювання діяльності приватних військових та охоронних під-
приємств: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Нац. ун-т «Одес. 
юрид. акад.». — Одеса, 2014. — 225 арк.
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Зміст 
Вступ
Розділ 1. Методологічні та історико-теоретичні основи дослі-

дження діяльності приватних військових і охоронних підприємств
1.1. Розвиток доктрини міжнародного права про міжнарод-

но-правове регулювання діяльності приватних військових і охо-
ронних підприємств

1.2. Ґенеза міжнародно-правової регламентації найманства 
і прототипів приватних військових і охоронних підприємств в 
історичній ретроспективі

1.3. Поняття, класифікація і правова природа приватних вій-
ськових і охоронних підприємств

1.4. Міжнародно-правова кодифікація норм, що регламен-
тують діяльність приватних військових і охоронних підприємств

Розділ 2. Міжнародно-правові аспекти військової та поліцей-
ської діяльності приватних охоронних і військових підприємств, 
не пов’язаної зі збройними конфліктами

2.1. Міжнародно-правові аспекти діяльності приватних охо-
ронних і військових підприємств зі здійснення спільних насиль-
ницьких дій

2.2. Міжнародно-правові аспекти діяльності приватних охо-
ронних і військових підприємств зі здійснення спільних насиль-
ницьких дій

2.3. Міжнародно-правове регулювання участі приватних вій-
ськових і охоронних підприємств із захисту від піратів

Розділ 3. Міжнародно-правове регулювання діяльності вій-
ськових і охоронних підприємств у період збройних конфліктів

3.1. Теоретичні проблеми міжнародно-правового регулюван-
ня діяльності приватних військових і охоронних підприємств у 
період збройних конфліктів

3.2. Міжнародно-правова регламентація приватних військо-
вих і охоронних підприємств у період збройних конфліктів між-
народного характеру

3.3. Міжнародно-правова регламентація діяльності приват-
них військових і охоронних підприємств у період збройних кон-
фліктів неміжнародного характеру
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3.4. Міжнародно-правова заборона найманства в сучасному 
міжнародному гуманітарному праві і діяльність приватних вій-
ськових і охоронних підприємств

Висновки

Анотація
Громовенко К. В. Міжнародно-правове регулювання діяльнос-

ті  приватних військових та охоронних підприємств. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. 
– Національний університет «Одеська юридична академія». – 
Одеса, 2014.

Досліджено теоретичні та практичні питання міжнародно-
правового регулювання діяльності  приватних військових та 
охоронних підприємств. Аналізуються міжнародні нормотворчі 
ініціативи щодо регулювання діяльності приватних військових 
та охоронних підприємств та перспективи міжнародно-право-
вої кодифікації їхньої діяльності. Охарактеризовано природу та 
особливості «Документа Монтре». Проведено формально-юри-
дичний аналіз положень Проекту міжнародної конвенції про 
контроль, нагляд і моніторинг за приватними військовими й охо-
ронними підприємствами, перспектив її прийняття і суб’єктної  
сфери дії.

Визначено концептуальні підходи до міжнародно-право-
вого регулювання діяльності  приватних військових та охорон-
них підприємств. Досліджено ґенезу міжнародно-правової ре-
гламентації найманства і прототипів приватних військових та 
охоронних підприємств в історичній ретроспективі. Визначено 
поняття «приватна військова та охоронна компанія» в доктрині 
та практиці міжнародного права і класифікація їхніх функцій. 
Охарактеризовано міжнародно-правові аспекти військової та 
охоронної діяльності приватних військових та охоронних під-
приємств, непов’язаної зі збройними конфліктами, та питання 
дотримання прав людини. Визначені проблеми міжнародно-
правового регулювання діяльності приватних військових та охо-
ронних підприємств у період збройних конфліктів та розкрито 
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правовий статус персоналу приватних військових та охоронних 
підприємств у період збройних конфліктів. 

Розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо учас-
ті України в міжнародно-правовому співробітництві стосовно 
регулювання діяльності приватних військових та охоронних 
підприємств.

Ключові слова: приватні військові та охоронні підприємства, 
міжнародне гуманітарне право, Проект міжнародної конвенції 
про контроль, нагляд і моніторинг за приватними військовими 
й охоронними підприємствами, найманство, комбатант.

18. Гутник Віталій Володимирович. Кримінально-процесуальні 
гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнарод-
но-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2010. — 232 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика кримінально-процесуаль-

них гарантій учасників міжнародного збройного конфлікту.
1.1. Поняття гарантій прав людини в юридичній науці та в 

міжнародному праві
1.2. Поняття кримінально-процесуальних гарантій учасників 

міжнародного збройного конфлікту та їх класифікація
Розділ 2. Зміст кримінально-процесуальних гарантій учас-

ників міжнародного збройного конфлікту на досудовій стадії за 
нормами міжнародного права.

2.1. Інформування про пред’явлені обвинувачення, про при-
чини арешту (затримання, ув’язнення) та права (ознайомлення 
з правами)

2.2. Надання достатнього часу і можливостей для підготовки 
захисту і забезпечення права спілкуватися з обраним захисником

2.3. Презумпція невинуватості
2.4. Імунітет від надання свідчень проти себе і визнання себе 

винуватим
2.5. Забезпечення права на захист
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2.6. Безоплатна допомога перекладача
Розділ 3. Кримінально-процесуальні гарантії учасників між-

народних збройних конфліктів на стадії судового розгляду за нор-
мами міжнародного права

3.1. Розгляд справи компетентним, незалежним, неуперед-
женим судом, створеним відповідно до закону

3.2. Публічний розгляд справи
3.3. Судовий розгляд в розумний строк (без невиправданої 

затримки) 
3.4. Судовий розгляд у присутності підсудного
3.5. Забезпечення права викликати та допитувати свідків
Розділ 4. Кримінально-процесуальні гарантії учасників між-

народних збройних конфліктів на післясудовій стадії за нормами 
міжнародного права

4.1. Non bis in idem
4.2. Оскарження вироків суду
4.3. Компенсація за судову помилку
Висновки

Анотація
Гутник В. В. Кримінально-процесуальні гарантії учасників 

міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий ас-
пект). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. 
Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010.

Дисертація присвячена аналізу кримінально-процесуальних 
гарантій учасників міжнародних збройних конфліктів. Вперше 
у вітчизняній науці введене нове наукове поняття кримінально-
процесуальних гарантій учасників міжнародних збройних кон-
фліктів та визначено його ознаки. На основі аналізу норм між-
народного права та міжнародно-правової доктрини проводиться 
класифікація кримінально-процесуальних гарантій учасників 
міжнародних збройних конфліктів. 

Враховуючи стадійність провадження кримінальної справи, 
визначені особливості нормативного змісту кожної з криміналь-
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но-процесуальних гарантій. Найбільш детально розглянуті га-
рантії права на захист. 

Особливу увагу приділено дослідженню кримінально-про-
цесуальних гарантій учасників міжнародних збройних конфлік-
тів за національним законодавством України. На підставі аналізу 
практики зроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо удо-
сконалення чинного кримінально-процесуального законодав-
ства України у цій сфері. 

Ключові слова: кримінально-процесуальні гарантії, міжна-
родні злочини, учасники міжнародних збройних конфліктів, 
кримінальне судочинство, стадії провадження кримінальної 
справи, Міжнародний кримінальний суд, Міжнародні кримі-
нальні трибунали ad hoc.

19. Давиденко Валерій Степанович. Основи методики розслі-
дування злочинів, пов’язаних з порушеннями статутних правил 
взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності від-
носин підлеглості: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 313 арк. 

Зміст
Перелік Умовних Скорочень 
Вступ 
Розділ 1. Особливості побудови окремих елементів методики 

розслідування порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

1.1. Наукові основи розслідування злочинів, пов’язаних з по-
рушенням статутних правил взаємовідносин між військовослуж-
бовцями за відсутності відносин підлеглості 

1.2. Криміналістична характеристика порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 
відносин підлеглості 

1.2.1. Місце криміналістичної характеристики в системі кри-
міналістичної методики розслідування окремих видів злочинів 

1.2.2. Елементи криміналістичної характеристики порушен-
ня статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 
за відсутності відносин підлеглості 
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1.3. Обставини, що підлягають встановленню та доказуванню 
в кримінальних справах про порушення статутних правил вза-
ємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин 
підлеглості 

Висновки до розділу 
Розділ 2. Особливості початкового етапу розслідування по-

рушення статутних правил взаємовідносин між військовослуж-
бовцями за відсутності відносин підлеглості 

2.1. Типові слідчі ситуації, побудова слідчих версій та плану-
вання на початковому етапі розслідування 

2.2. Організація і тактика проведення початкових слідчих дій 
Висновки до розділу 1
Розділ 3. Особливості наступного етапу розслідування злочи-

нів, пов’язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин 
між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

3.1. Основні напрями діяльності слідчого на наступному етапі 
розслідування 

3.2. Особливості організації і тактики проведення окремих 
слідчих дій на наступному етапі розслідування 

3.3. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні порушення 
статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості 

Висновки до розділу 
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 

Анотація
Давиденко В. С. Основи методики розслідування злочинів, 

пов’язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин 
між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза. — Київський національний 
університет внутрішніх справ, Київ, 2006.
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Дисертація присвячена проблемам формування основ мето-
дики розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням статут-
них правил взаємовідносин між військовослужбовцями за від-
сутності відносин підлеглості.

Приведено результати комплексного криміналістичного 
аналізу наукових основ методики розслідування даного виду 
злочину, основних елементів криміналістичної характеристики. 
Досліджено особливості початкового та наступного етапу роз-
слідування, типові слідчі ситуації, побудова слідчих версій, пла-
нування та проведення окремих слідчих дій, використання спе-
ціальних знань та особливості профілактичної роботи слідчого.

Ключові слова: статутні правила взаємовідносин, наукові 
основи, криміналістична характеристика, слідча ситуація, по-
чатковий та наступний етапи розслідування, профілактична ро-
бота слідчого.

20. Дмитрієв Анатолій Іванович. Росія і становлення міжна-
родного гуманітарного права (XIX ст. - початок XX ст.): Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.10 / Нац. акад. наук України, Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького. — К., 1995. — 182 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Роль Росії в міжнародно-правовому регулюванні 

міжнародних гуманітарних відносин
Розділ 2. Розвиток ідеї захисту прав людини в Росії до і під 

час буржуазної революції 1917 р.
Розділ 3. Вплив досвіду Росії на стновлення міжнародного 

гуманітарного права 
Висновки

Анотація
Дмитрієв А. І. Росія і становлення міжнародного гуманітар-

ного права (XIX ст. - початок XX ст.). — Дисертація (рукопис) на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеці-
альністю 12.00.10. — Міжнародне право. Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України. Київ, 1995. 
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Робота присвячена теоретичному аналізу ролі Росії в між-
народно-правовому регулюванні міждержавних відносин по 
боротьбі з работоргівлею, визначенню статусу іноземців, за-
конів і звичаїв війни. На основі проведеного дослідження зро-
блено висновок про вплив концепції соціально-економічних 
прав людини, розробленої російськими вченими і закріпле-
ної в програмах чотирьох головних партій в період лютневої 
революції 1917 р., на становлення сучасних стандартів прав  
людини.

Ключові слова: закони і звичаї війни, міжнародні стан-
дарти прав людини, зовнішня політика Росії, декларація  
Ф. Ф. Мартенса, міжнародне гуманітарне право.

21. Довбня Володимир Анатолійович. Організаційно-правові 
засади діяльності військового формування Січових Стрільців у ви-
звольних змаганнях в Україні 1917-1920 років: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. —  
201 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Суспільно-політичні і політико-правові передумови 

створення військового формування Січових Стрільців та правове 
регулювання організації і діяльності українського війська на по-
чатковому етапі визвольних змагань 1917–1920 років 

1.1. Суспільно-політична обстановка в Україні у 1917 році 
та політико-правові підходи держави до творення національних 
Збройних Сил. Розгортання національного військового руху 

1.2. Вироблення організаційно-правових засад діяльності 
Збройних Сил України у 1917 році – на початку 1918 року 

Розділ 2. Організація та діяльність військового формування 
Січових Стрільців за доби Центральної Ради та за Гетьманату 

2.1. Галицько-Буковинський комітет і його роль у створенні 
Галицько-Буковинського куреня Січових Стрільців 

2.2. Організація, діяльність та реорганізація Галицько-
Буковинського куреня Січових Стрільців 
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2.3. Військове формування Січових Стрільців після повер-
нення до Києва:організація, діяльність, роззброєння (2 березня 
– 30 квітня 1918 р.) 

2.4. Відновлення військового формування січового стріле-
цтва за доби Української Держави 

Розділ 3. Організація та діяльність військового формуван-
ня Січових Стрільців за доби Директорії Української Народної 
Республіки 

3.1. Роль військового формування січового стрілецтва у бо-
ротьбі проти правління гетьмана П. Скоропадського 

3.2. Військове формування Січових Стрільців у визвольних 
змаганнях доби Директорії (січень–грудень 1919 року)

3.3. Участь військового формування Січових Стрільців в охо-
роні правопорядку 

3.4. Військове формування січового стрілецтва на завершаль-
ному етапі свого існування

Розділ 4. Правові засади організації та діяльності військового 
формування Січових Стрільців

4.1. Правові засади організації та діяльності Армії УНР і вій-
ськового формування Січових Стрільців за доби Центральної 
Ради: порівняльна характеристика 

4.2. Правові засади організації та діяльності військового 
формування Січових Стрільців у період протигетьманського по-
встання та доби Директорії 

4.3. Політико-правове становище військовослужбовців укра-
їнської армії та січових стрільців за доби визвольних змагань в 
Україні 

4.4. Правове регулювання фінансування військових потреб 
українськими урядами 

4.5. Військове судочинство в українській армії доби визволь-
них змагань та судочинство у військовому формуванні Січових 
Стрільців: порівняльний аналіз 

Висновки
Анотація

Довбня В. А. Організаційно-правові засади діяльності вій-
ськового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях 
в Україні 1917–1920 років. — Рукопис.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових вчень. — Київ: Національна 
академія внутрішніх справ України, 2003.

У дисертаційній роботі досліджено політико-правові підходи 
національних урядів України періоду визвольних змагань 1917–
1920 років до проблеми створення української армії та розробки 
національного військового законодавства; на підставі архівних 
документів і матеріалів, наукової та мемуарної літератури висвіт-
лено історію створення, розглянуто питання організації та право-
ві засади діяльності військового формування Січових Стрільців 
за період його перебування у складі армій Української Народної 
Республіки (доби Центральної Ради та Директорії) і Української 
Держави (доби Гетьманату), показано його роль у забезпеченні 
охорони надбань української революції від зовнішніх посягань; 
проаналізовано нормативно-правові акти українських урядів та їх 
військових відомств, що регламентували організацію і діяльність 
Збройних Сил України доби визвольних змагань на різних етапах 
державотворення і військового будівництва, а також розпорядчі 
документи військового формування Січових Стрільців, показа-
но відмінності організаційно-правового забезпечення діяльності 
цього військового формування порівняно з нормами тогочасного 
законодавства.

Ключові слова: визвольні змагання, національні збройні сили, 
військовий рух, військове будівництво, військове формування, 
військове законодавство, організаційно-правові засади, органі-
зація, діяльність, Січові Стрільці.

22. Доди Корина Валерьевна. Развитие международно-
правовых норм, касающихся вооружённых конфликтов немеж-
дународного характера: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Киев. 
ун-т права НАН Украины. — К., 2010. — 239 л.

Содержание
Перечень Сокращений 
Вступление 
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Раздел 1. Проблема определения и квалификации немежду-
народных вооруженных конфликтов в международном праве

1.1. Определение немеждународного вооруженного кон-
фликта и проблемные вопросы, связанные с его квалификацией

1.2. Правовая квалификация беспорядков внутри страны и 
ситуаций внутренней напряженности

1.3. Развитие норм, касающихся немеждународных воору-
женных конфликтов, до 1949 года

Выводы к Разделу 1
Раздел 2. Эволюция международно-правовых норм, регули-

рующих немеждународные вооруженные конфликты
2.1. Ретроспектива принятия статьи 3, общей для четырех 

Женевских конвенций от 12 августа 1949 г
2.2. Развитие международно-правовых норм, регулирующих 

немеждународные вооруженные конфликты, в процессе разра-
ботки II Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским кон-
венциям 1949 г

2.3. Роль Международного Суда ООН в развитии норм меж-
дународного гуманитарного права, применимых к ситуациям 
немеждународных вооруженных конфликтов

2.4. Краткий анализ норм Исследования МККК, посвящен-
ного обычному международному гуманитарному праву

Выводы к Разделу 2
Раздел 3. Развитие норм об индивидуальной уголовной ответ-

ственности за военные преступления, совершенные в условиях 
немеждународного вооруженного конфликта

3.1. Толкование и применение норм международного гу-
манитарного права, касающихся немеждународных вооружен-
ных конфликтов, трибуналами ad hoc по бывшей Югославии  
и Руанде

3.2. Вклад интернационализированных (гибридных) три-
буналов в развитие норм права, касающихся немеждународных 
вооруженных конфликтов

3.3. Роль Римского Статута МУС в развитии норм междуна-
родного гуманитарного права, касающихся немеждународных 
вооруженных конфликтов
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3.4. Современные проблемы имплементации международ-
ных норм, регулирующих немеждународные вооруженные кон-
фликты, в некоторых странах

Выводы к Разделу 3
Выводы
Список использованной литературы

Анотація
Доді К. В. Розвиток міжнародно-правових норм, що сто-

суються збройних конфліктів неміжнародного характеру. —  
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Київ, 2011.

Дисертація присвячена аналізу історичного процесу роз-
витку міжнародно-правових норм, що стосуються збройних 
конфліктів неміжнародного характеру. Здійснено правову ква-
ліфікацію заворушень всередині країни і ситуацій внутрішньої 
напруженості. Досліджено судову практику Міжнародного суду 
ООН, трибуналів ad hoc щодо колишньої Югославії та Руанди, 
інтернаціоналізованих трибуналів і Міжнародного криміналь-
ного суду в розвитку міжнародних норм, що застосовуються до 
ситуацій неміжнародних збройних конфліктів. Особливу увагу 
приділено дослідженню процесу імплементації міжнародних 
норм, що регулюють внутрішні конфлікти, в таких країнах, як 
Республіка Молдова, Республіка Білорусь, Україна і Російська  
Федерація. 

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, звичаєве 
право, неміжнародний збройний конфлікт, громадянська війна, 
заворушення, ситуації внутрішньої напруженості, спільна стаття 
3 Женевських конвенцій 1949 р., Додатковий протокол ІІ 1977 р., 
Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, три-
бунали ad hoc по колишній Югославії и Руанді, інтернаціоналі-
зовані (гібридні) трибунали.
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23. Дяченко Валерій Іванович. Ефективність дії норм між-
народного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку:  
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України. Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 177 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ І. Становлення і розвиток міжнародного гуманітар-

ного права 
1.1. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних су-

тичок нормами первісного права і бойової  моралі
1.2. Зіткнення гуманітарно-правових концепцій ведення війн 

у Європі першого тисячоліття  
1.3. Воєнна необхідність і гуманітарна традиція – перші су-

перечності в Нові часи 3
1.4. Кульмінація юридичного позитивізму в становленні  між-

народного гуманітарного права в другій половині XIX- першій 
половині XX століття 

1.5. Розвиток міжнародного гуманітарного права в другій по-
ловині  ХХ століття: боротьба доктрин і компроміси

1.6. Проблеми ефективності норм сучасного міжнародного 
гуманітарного  права і правових шляхів її вирішення 

Розділ ІI. Етнонаціональні особливості формування вітчиз-
няної воєнно-теоретичної і правової думки щодо міжнародного 
гуманітарного права  

2.1. Становлення вітчизняної воєнно-гуманітарної традиції 
регулювання збройної боротьби 

2.2.  Гуманітарно-правові аспекти розвитку класичного етапу 
вітчизняної воєнно-теоретичної і правової думки  

2.3. Етнонаціональні гуманітарні звичаї як фактор підвищен-
ня ефективності виконання норм міжнародного гуманітарного 
права

2.4. Сучасні доктрини міжнародного гуманітарного права та 
їх вплив на формування законодавства України 

Розділ ІII. Актуальні проблеми імплементації  міжнародного 
гуманітарного права в національне законодавство України
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3.1. Аналіз теоретичних поглядів щодо ефективного регулю-
вання збройних конфліктів міжнародним гуманітарним правом  

3.2. Теоретичні основи створення механізму ефективного 
виконання норм міжнародного гуманітарного права у правових 
поняттях: апроксимація, гармонізація, імплементація 

3.3. Національне законодавство  та питання  імплементації 
міжнародного гуманітарного права  

Висновки

Анотація
Дяченко В. І. Ефективність дії норм міжнародного гуманітар-

ного права в їх еволюційному розвитку. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11. — міжнародне право. —  
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
— Київ, 2002. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практич-
них міжнародно-правових аспектів ефективності виконання гу-
манітарних традицій і кодифікованих у Конвенціях та Протоколах 
норм міжнародного гуманітарного права. Досліджено історичну 
еволюцію, становлення і розвиток різних доктрин МГП: права 
війни (права збройних конфліктів), традиційного міжнарод-
ного гуманітарного права, нової доктрини «права гуманності». 
Встановлено закономірності переходу від первісної кодифікації 
приписів міжнародного гуманітарного права до створення роз-
галужених механізмів імплементації на всіх рівнях виконання, 
розкрито причини  “гуманітарної кризи” як наслідку необмеже-
ного збройного насильства у конфліктах змішаного типу, вказано 
шляхи прискорення імплементації норм міжнародного гумані-
тарного права у національне правове поле, запропоновано нову 
концепцію викладання базових принципів міжнародного гума-
нітарного права і концепції захисту прав людини.

Ключові слова: війна, право збройних конфліктів, міжнародне 
гуманітарне право, право війни, міжнародно-правове поле регу-
лювання збройних конфліктів, легітимне застосування зброй-
ної сили, миротворчі операції, встановлення миру, підтримання 
миру, гуманітарні традиції.
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24. Забарський Владислав Валерійович. Адміністративно-
правове регулювання політичних прав військовослужбовців 
Збройних Сил України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2012. — 173 арк.

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Генеза адміністративно-правового регулювання по-

літичних прав військовослужбовців Збройних Сил України 
1.1. Становлення адміністративно-правового регулюван-

ня політичних прав військовослужбовців: історично-правовий  
вимір 

1.2. Розвиток адміністративно-правового регулювання по-
літичних прав військовослужбовців Збройних Сил України, їх 
система 

1.3. Поняття та принципи адміністративно-правового регу-
лювання політичних прав військовослужбовців Збройних Сил 
України 

Висновки до розділу 1 
Розділ 2. Зміст адміністративно-правового регулюван-

ня політичних прав військовослужбовців Збройних Сил  
України 

2.1. Стадії адміністративно-правового регулювання політич-
них прав військовослужбовців Збройних Сил України 

2.2. Межі використання військовослужбовцями Збройних 
Сил України політичних прав 

2.3. Забезпечення політичних прав військовослужбовців 
Збройних Сил України в процесі адміністративно-правового 
регулювання 

2.4. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового ре-
гулювання політичних прав військовослужбовців Збройних Сил 
України 

Висновки до розділу 2 
Висновки 
Список використаних джерел 
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Анотація
Забарський В. В. Адміністративно-правове регулювання 

політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. — Національний 
авіаційний університет. — Київ, 2012.

Дисертацію присвячено питанням адміністративно-правово-
го регулювання політичних прав у структурі такого спеціального 
правового статусу громадянина України як військовослужбовець 
Збройних Сил України в умовах прагнення реалізації проголо-
шеного в Основному Законі курсу державотворення на розбудову 
демократичної, соціальної і правової держави. Адміністративно-
правове регулювання при цьому визначене як спеціально юри-
дичний вплив норм адміністративного права на суспільні від-
носини щодо реалізації політичних прав військовослужбовцями 
Збройних Сил України, який має перевагу порівняно із загально-
встановленими правилами використання політичних прав гро-
мадянами України як складовою загального правового статусу за 
умови обґрунтованості встановлення диференціації правового 
регулювання.

Акцентовано увагу на доцільності перегляду тих з обмежень 
політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України, які 
не мають достатніх підстав для існування.

Ключові слова: політичні права, адміністративно-правове ре-
гулювання, спеціальний статус військовослужбовця Збройних 
Сил України, зміст адміністративно-правового регулювання, 
стадії адміністративно-правового регулювання, забезпечення 
політичних прав.

25. Заросило Володимир Олексійович. Адміністративно-
правове забезпечення участі працівників органів внутрішніх 
справ України у міжнародній миротворчій діяльності: Дис. ... докт. 
юрид. наук: 12.00.07 / Академія управління МВС. — Черкаси, 
2009. — 414 арк.
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Зміст
Перелік умовних скорочень українською мовою
Перелік умовних скорочень англійською мовою
Вступ 
Розділ 1. Історико-правові засади участі України у міжнарод-

ній миротворчій діяльності 
1.1. Становлення і розвиток міжнародного миротворчого руху 
1.2. Геополітичні зміни у другій половині ХХ століття та ми-

ротворчий рух 
1.3. Політика України щодо участі у міжнародних миротвор-

чих операціях 
Висновки до першого розділу 
Розділ 2. Теоретико-адміністративні закономірності міжна-

родного миротворчого руху 
2.1. Виникнення і удосконалення понять «міжнародна ми-

ротворча операція», «міжнародна миротворча місія», «операція з 
підтримання миру» та «примушування до миру» і адміністратив-
но-правове забезпечення їх реалізації 

2.2. Формування правових основ участі працівників ор-
ганів внутрішніх справ України в міжнародній миротворчій  
діяльності 

2.3. Визначення механізму адміністративно-правового забез-
печення участі працівників органів внутрішніх справ України у 
міжнародних миротворчих операціях 

2.4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність цивільної по-
ліції Організації Об’єднаних Націй у сучасних миротворчих опе-
раціях щодо забезпечення громадського порядку та громадської 
безпеки 

Висновки до другого розділу 
Розділ 3. Адміністративні, управлінські та фінансові аспек-

ти забезпечення участі та збільшення чисельності працівників 
органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих 
операціях 

3.1. Роль і статус МВС України в управлінні процесом під-
готовки та участі працівників органів внутрішніх справ України 
у міжнародних миротворчих операціях 
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3.2. Початкові етапи адміністративно–правового, фінансо-
вого та ресурсного забезпечення участі працівників органів вну-
трішніх справ України у міжнародній миротворчій діяльності 

3.3. Розвиток статутних актів міжнародних організацій у пра-
вовому регулюванні міжнародних миротворчих операцій 

3.4. Політико-правові підстави збільшення чисельності пра-
цівників міліції в міжнародних миротворчих операціях та розви-
ток механізму їх адміністративно-правового забезпечення 

Висновки до третього розділу 
Розділ 4. Адміністративно-правові засади зміни складу укра-

їнських миротворців, організація кадрового менеджменту 
4.1. Розвиток миротворчого процесу в Європі та його вплив 

на миротворчу діяльність у світі 
4.2. Зміни в миротворчому русі та їх вплив на якість мирот-

ворчих операцій 
4.3. Організаційно-правові заходи щодо створення спеціаль-

них миротворчих підрозділів в Україні та їх участі у міжнародній 
миротворчій діяльності 

4.4. Удосконалення механізму правового регулювання участі 
працівників міліції України у міжнародних миротворчих опера-
ціях, зміни складу українських миротворців 

Висновки до четвертого розділу 
Розділ 5. Стратегія миротворчої діяльності України та сучас-

ний стан адміністративно-правового забезпечення участі пра-
цівників органів внутрішніх справ України у міжнародній ми-
ротворчій діяльності 

5.1. Стратегія миротворчої діяльності у питаннях кадрово-
го забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ 
України у міжнародних миротворчих операціях 

5.2. Перспективи ресурсного та фінансового забезпечення 
участі працівників органів внутрішніх справ України у міжнарод-
ній миротворчій діяльності 

5.3. Удосконалення адміністративно-правового забезпечен-
ня участі працівників органів внутрішніх справ України у між-
народній миротворчій діяльності та захист їх життя й особистих 
інтересів 
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Висновки до п’ятого розділу 
Висновки 
Додатки 
Список використаних джерел 

Анотація
Заросило В.О. Адміністративно-правове забезпечення учас-

ті працівників органів внутрішніх справ України у міжнародній 
миротворчій діяльності. — Рукопис.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і при-
кладних проблем адміністративно-правового забезпечення учас-
ті працівників органів внутрішніх справ України в міжнародній 
миротворчій діяльності. Проаналізовано систему миротворчих 
операцій та історичного розвитку участі працівників міліції в 
міжнародних миротворчих операціях. Розглянуто правові осно-
ви процесу миротворчої діяльності та участі в ньому працівників 
органів внутрішніх справ України.

26. Зархін Олександр Олександрович. Проблеми нагляду вій-
ськового прокурора за розслідуванням злочинів: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.10 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 
— Х., 2002. — 195 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика кримінально-процесуаль-

них строків за національним і радянським законодавствами, а 
також міжнародно-правовими дкументами 

1.1. Поняття та значення кримінально-процесуальних строків
1.2. Основні положення міжнародно-правових документів 

та національного законодавства з питань кримінально-процесу-
альних строків. Європейські стандарти визначення строків та їх 
дотримання у кримінальному процесі

1.3.Порядок обчислення строків у кримінальному процесі 
України  

1.4.Класифікація кримінально-процесуальних строків
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1.5.Основні причини порушення строків у кримінальному 
процесі України 

Висновки до розділу 1
Розділ 2. Правова регламентація строків у досудових    стадіях 

кримінального процесу
2.1. Строк як одна з основних ознак стадії кримінального 

процесу 
2.2. Строки при порушенні кримінальної справи 
2.3. Строки при провадженні досудового розслідування
2.3.1. Загальна характеристика стадії досудового розслідуван-

ня та її строків
2.3.2. Затримання у кримінальному процесі та його строки 
2.3.3. Строки взяття під варту та їх продовження
2.3.4 .Строки забезпечення права на захист
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Кримінально-процесуальні строки у судовому
 провадженні
3.1. Строки при провадженні кримінальної справа у суді пер-

шої інстанції 
3.2. Строки провадження по перевірці вироків, постанов і 

ухвал суду
3.3. Строки у стадії виконання судових рішень
Висновки до розділу 3
Висновки

Анотація
Зархін О. О. Проблеми нагляду військового прокурора за роз-

слідуванням злочинів. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.10 — судоустрій; прокурату-
ра та адвокатура. Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого. — Харків. — 2002.

Дисертація присвячена вивченню актуальних теоретичних і 
практичних проблем організаційної та правової діяльності військо-
вого прокурора по нагляду за дотриманням слідчими військової 
прокуратури і військовими органами дізнання вимог закону, прав 
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і свобод громадян при провадженні дізнання й досудового слід-
ства  у Збройних Силах України й інших військових формуваннях. 
Визначено місце прокуратури України в системі органів державної 
влади і правове положення військової прокуратури. Проаналізовано 
систему правових норм, що визначають повноваження військово-
го прокурора при здійсненні нагляду за розслідуванням злочинів. 
Розглянуто організаційні та правові проблеми проведення дізна-
ння у Збройних Силах України й інших військових формуваннях. 
Досліджено особливості організаційного та правового положення 
слідчого військової прокуратури. Виявлено специфічні особли-
вості організації слідчої роботи у військовій прокуратурі і шляхи її 
оптимізації. Розроблено методику перевірки військовим прокуро-
ром виконання законів органами дізнання і досудового слідства.

У дисертації сформульовані пропозиції по подальшому удо-
сконаленню чинного законодавства, що стосуються оптиміза-
ції нагляду військової прокуратури за дотриманням законів при 
розслідуванні злочинів, а також реорганізації військових органів 
дізнання з метою підвищення якості їхньої діяльності.

Ключові слова: військові органи дізнання, військова проку-
ратура, прокурорський нагляд, військова служба правопорядку у 
Збройних Силах України.

27. Зьолка Валентин Леонідович. Повноваження Кабінету 
Міністрів України у сфері оборони: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 189 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-правовий аспект повноважень Кабінету 

Міністрів України у сфері оборони
1.1. Зміст і структура правових основ організації оборони в 

України
1.2. Історико-правовий аспект регулювання сфери оборони 

в Україні
1.3.  Міжнародний досвід правового регулювання у сфері 

оборони
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1.4. Місце і роль Кабінету Міністрів України у системі органів 
державної влади, які забезпечують національну оборону

Висновки до першого розділу
Розділ ІІ. Правовий зміст повноважень Кабінету Міністрів 

України у сфері оборони
2.1.  Поняття та класифікація повноважень Кабінету Міністрів 

України у сфері оборони
2.2. Військово-політичні повноваження Кабінету Міністрів 

України
2.3. Військово-адміністративні повноваження Кабінету 

Міністрів України
2.4.  Воєнні повноваження Кабінету Міністрів України…
Висновки до другого розділу
Висновки

Анотація
Зьолка В. Л. Повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері оборони. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю: 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право — Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 
2004.

У дисертації здійснено комплексне дослідження питань юри-
дичного змісту і сутності найважливіших категорій (понять), які 
розкривають зміст оборони, місце і роль виконавчої влади у ви-
рішенні завдань оборони, повноваження КМУ у сфері оборони, 
а також засоби і способи їхньої реалізації при вирішенні конкрет-
них завдань оборони України в сучасних умовах;  з’ясовується 
місце і роль Кабінету Міністрів України в системі органів зако-
нодавчої, виконавчої і судової влади з питань забезпечення обо-
рони; розглядається закордонний і вітчизняний досвід право-
вого вирішення проблеми оборони в історичному і сучасному 
контекстах; дається класифікація і визначаються сфери право-
вих повноважень Кабінету Міністрів в оборонній сфері, роз-
криваються зміст і конкретні напрямки реалізації повноважень 
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Кабінету Міністрів в найважливіших сферах оборонної політики. 
Спираючись на правові джерела повноважень Кабінету Міністрів 
України в оборонній сфері, існуючу практику організаторської і 
виконавчої діяльності центральних органів виконавчої влади, а 
також органів військового управління і керівництва, автор ана-
лізує військово-політичні, військово-адміністративні і воєнні 
повноваження Кабінету Міністрів України. 

На цій основі відпрацьовані рекомендації щодо удосконален-
ня актів законодавства, які регламентують повноваження органів 
державної влади у сфері оборони.

Ключові слова: Кабінет Міністрів України; повноваження: 
військово-політичні, військово-адміністративні, воєнні; сфера 
оборони.

28. Калюк Олексій Миколайович. Війська НКВС (МВС) в 
Україні (1939-1953 рр.): історико-правовий аспект: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2006. — 182 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Стан наукової розробки проблеми 
1.1. Огляд літератури   
1.2. Аналіз джерел   
Розділ 2. Структура та функції військ НКВС у передвоєнний 

період (1939 – червень 1941 рр.)  
2.1. Структура військ. Кадрове і матеріально-технічне 

забезпечення 
2.2. Функції та завдання військових формувань НКВС в 

Україні 
2.3. Застосування військ   
Розділ 3. Організаційно-правові засади функціонування та 

основні напрями діяльності військ нквс на території України в 
умовах війни (червень 1941 – жовтень 1944 рр.) 

3.1. Нормативно-правові засади реорганізації військ НКВС 
в умовах воєнного стану   
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3.2. Функції, завдання та основні напрями діяльності військ 
у період війни   

3.3. Війська НКВС у системі державного військового механізму
Розділ 4. Правове регулювання організації та діяльність 

військ НКВС (МВС) у 1945-1953 рр.  
4.1. Структура та завдання військ НКВС (МВС) у повоєнні роки 
4.2. Правова основа їх функціонування та діяльності військ 

НКВС (МВС)
4.3. Особливості оперативно-службової та бойової діяльності 

військ в умовах загострення суспільно-політичної та криміно-
генної ситуації

4.4. Історико-правова оцінка діяльності військ НКВС (МВС) 
в Україні у 1939-1953 рр.  

Висновки

Анотація
Калюк О. М. Війська НКВС (МВС) в Україні (1939–1953 рр.): 

історико-правовий аспект. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень. — К.: Київський 
національний університет внутрішніх справ, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми розвитку та 
практичної діяльності структурних підрозділів військ Наркомату 
(Міністерства) внутрішніх справ СРСР в Україні як складової 
частини силового апарату держави. Аналізуються позитивні й 
негативні чинники, які визначали процес еволюції військових 
формувань спеціального призначення та їх вплив на хід подій, 
що висвітлюються. Розкриваються правові засади функціонуван-
ня військ НКВС (МВС) в Україні у 1939–1953 рр., з’ясовуються 
принципи їх організаційно-структурних змін, нормативно-пра-
вового забезпечення діяльності, засобів і методів виконання по-
кладених на них функцій.

Ключові слова: війська, НКВС, МВС, репресивно-каральна 
система (механізм), структура, функції, діяльність, організацій-
но-правові основи, наслідки.



123

29. Карпенко Микола Іванович. Кримінальна відповідаль-
ність за порушення статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 231 арк. 

Зміст
Перелік умовних позначень 
Вступ 
Розділ 1. Кримінально-правова характеристика складу зло-

чину порушення статутних правил взаємовідносин між військо-
вослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

1.1. Витоки та генезис кримінально-правової охорони від-
носин, що стосуються статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості та 
сучасний стан проблеми 

1.2. Поняття та суспільна небезпечність злочину порушення 
статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості

1.3. Об’єктивні ознаки складу злочину порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 
відносин підлеглості 

1.4. Суб’єктивні ознаки складу злочину порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 
відносин підлеглості 

Висновки до першого розділу 
Розділ 2. Спеціальні питання кримінальної відповідальності 

за порушення статутних правил взаємовідносин між військовос-
лужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

2.1. Кваліфікуючі ознаки складу злочину порушення статут-
них правил взаємовідносин між військовослужбовцями за від-
сутності відносин підлеглості 

2.2. Відмежування складу злочину порушення статутних пра-
вил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 
відносин підлеглості від суміжних складів злочинів, аналогічного 
дисциплінарного проступку та окремі питання кваліфікації 
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2.3. Деякі питання, що стосуються покарання за порушення 
статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості

2.4. Порівняльно-правова характеристика складу злочину по-
рушення статутних правил взаємовідносин між військовослуж-
бовцями за відсутності відносин підлеглості за законодавством 
України та законодавством деяких зарубіжних держав 

Висновки до другого розділу 
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 

Анотація
Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення 

статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. — Класичний при-
ватний університет. — Запоріжжя, 2010.

Ця дисертація є першим в Україні комплексним і системним 
дослідженням проблем кримінально-правової охорони порушен-
ня статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 
за відсутності відносин підлеглості. В ній проаналізовано витоки 
та генезис кримінально-правової охорони відносин, що стосу-
ються статутних правил взаємовідносин між військовослужбов-
цями за відсутності відносин підлеглості.

Досліджено поняття, суспільна небезпечність, об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 406 КК, виявлено не-
доліки чинного кримінального законодавства та практики його за-
стосування. Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфі-
кації цього злочину, питання відмежування його від суміжних зло-
чинів, здійснено його порівняльно-правову характеристику за зако-
нодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення поло-
жень кримінального законодавства України та практики його 
застосування.
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Ключові слова: військові злочини, елементи та ознаки складу 
злочину, порушення статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, неста-
тутні взаємовідносини між військовослужбовцями.

30. Кісель Алла Миколаївна. Правові основи контрольної ді-
яльності юридичної служби Державного комітету у справах охоро-
ни державного кордону України: Дис. ... канд. юрид. наук: 20.02.03 
/ Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. — 
Хмельницький, 2000. — 162 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Контрольна діяльність юридичної служби 

Державного комітету у справах охорони державного кордону 
України як засіб забезпечення законності в діяльності військових 
організацій Прикордонних військ України.

Розділ 2. Основні напрямки і форми здійснення контрольної 
діяльності юридичної служби Держкомкордону.

Висновки

Анотація
Кісель А. М. Правові основи контрольної діяльності юридич-

ної служби Державного комітету у справах охорони державного 
кордону України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандида-
та юридичних наук за спеціальністю 20.02.03. — Військове 
право;  військові проблеми міжнародного права. Національна 
Академія Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького,  
м. Хмельницький, 1999.

Дисертація присвячена проблемам контрольної діяльнос-
ті юридичної служби Державного комітету у справах охорони 
державного кордону України як основного способу забезпечен-
ня законності в діяльності військових організацій ПВ України. 
З’ясовується поняття, суть та завдання контролю юридичної 
служби системи  Прикордонних військ України, визначаються 
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основні напрямки та форми здійснення контрольної діяльності 
юридичної служби Держкомкордону, її місце та роль в забезпе-
ченні законності нормотворчої та  договірної діяльності військо-
вих організацій ПВ України, основні способи та методи здійснен-
ня контролю за станом правової роботи в частинах та з’єднаннях 
прикордонних військ України, окреслюються шляхи і напрямки 
вдосконалення правової  теорії та чинного законодавства з пи-
тань контрольної діяльності юридичної служби ПВ України.

Ключові слова: юридична служба, законність, контрольна ді-
яльність, орган військового управління.

31. Кісель Віктор Йосипович. Військові частини як суб’єкти 
цивільного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приват. 
права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 
210 арк.

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Сутність військових частин як суб’єктів цивільного 

права
1.1. Поняття і зміст цивільних правовідносин за участю вій-

ськових частин
1.2. Поняття та ознаки військових частин як суб’єктів ци-

вільного права
1.3. Організаційно-правова форма військових частин як 

суб’єктів цивільного права 
Розділ 1. Сутність військових частин як суб’єктів цивільного 

права.
1.1. Поняття і зміст цивільних правовідносин за участю вій-

ськових частин
1.2. Поняття та ознаки військових частин як суб’єктів ци-

вільного права
1.3. Організаційно-правова форма військових частин як 

суб’єктів цивільного права 
Розділ 2. Поняття та основні форми реалізації цивільної 

правосуб’єктності військових частин
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2.1. Поняття та склад цивільної правосуб’єктності військових 
частин 

2.2. Реалізація цивільної правосуб’єктності військових час-
тин в речових правовідносинах

2.3. Реалізація цивільної правосуб’єктності військових час-
тин в зобов’язальних правовідносинах

Висновки

Анотація
Кісель В. Й. Військові частини як суб’єкти цивільного права. 

— Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — НДІ 
приватного права і підприємництва Академії правових наук 
України. — Київ, 2007.

У дисертації проведено комплексний аналіз правового стату-
су військових частин як суб’єктів цивільного права. Обґрунтовано 
об’єктивну потребу участі військових частин в цивільних відно-
синах у зв’язку з необхідністю реалізації ними своїх майнових 
та особистих немайнових прав і обов’язків, актуалізацією само-
стійності при вирішенні питань, пов’язаних із децентралізованим 
забезпеченням своїх повсякденних потреб. Доведено, що вій-
ськовим частинам притаманні всі сутнісні ознаки, необхідні для 
надання їм офіційного статусу юридичної особи. Встановлено, 
що формою, за допомогою якої військова частина може брати 
участь в цивільних правовідносинах, є форма бюджетної уста-
нови. З метою аналізу участі військових частин у цивільних 
правовідносинах досліджуються поняття та зміст їхньої цивіль-
ної правосуб’єктності, основні форми її реалізації в речових та 
зобов’язальних правовідносинах, порядок та умови цивільної 
відповідальності за своїми зобов’язаннями.

Ключові слова: цивільні правовідносини, військова частина, 
юридична особа, правоздатність та дієздатність, цивільно-право-
ва відповідальність.
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33. Климчук Юрій Васильович. Система принципів міжна-
родного гуманітарного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 /  
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2003. — 162 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Принципи в системі міжнародно-правових норм 

гуманітарного права 
1.1. Основні принципи міжнародного права
1.2. Поняття міжнародного гуманітарного права 
1.3. Особливості застосування міжнародного гуманітарного 

права
Розділ 2. Соціальні норми як джерела принципів міжнарод-

ного гуманітарного права
2.1. Розвиток законів і звичаїв війни 
2.2. Вплив релігії на розвиток принципових положень права 

війни 
2.2.1. Положення Святого Письма у відношенні правил ве-

дення війни
2.3. Гуго Гроций про закони і звичаї війни 
2.4. Кодекс Лібера про гуманні обмеження на ведення воєн-

них дій
Розділ 3. Комплекс принципів міжнародного гуманітарного 

права 
3.1. Принцип гуманності
3.2. Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права 
3.2.1. Принцип воєнної необхідності
3.2.2. Принцип обмеження засобів і методів ведення війни
3.2.3. Принцип домірності або пропорційності
3.2.4. Принцип неспричинення надмірних страждань
3.2.5. Принцип чесності і сумлінності у виборі засобів і ме-

тодів ведення воєнних дій
3.2.6. Принцип екологічної безпеки або захисту навколиш-

нього середовища під час збройного конфлікту
3.2.7. Принцип проведення розбіжностей між комбатантами 

і нон комбатантами
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3.2.8. Принцип неприпустимості дискримінації
3.2.9. Принцип поваги прав людини
3.2.10. Принцип захисту цивільного населення і об’єктів, 

жертв війни
3.2.11. Принцип відповідальності за порушення норм і прин-

ципів міжнародного гуманітарного права
Висновки

Анотація
Климчук Ю. В. Система принципів міжнародного гуманітар-

ного права. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. — міжна-
родне право. — Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, Харків, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню принципів міжна-
родного гуманітарного права, аналізу сфери його застосування, 
що надає можливість виявити пріоритетні напрямки розвитку і 
кодификації даної галузі міжнародного права. Особлива увага 
приділяється внутрішнім збройним конфліктам, як найбільш 
розповсюдженим і найскладнішим при їх міжнародно-право-
вому регулюванні. Розглянуто еволюцію звичаїв і нормативних 
актів, призначених для регулювання збройної боротьби на основі 
гуманності, у тому числі релігійних приписів про правила веден-
ня війни. Окремо досліджується внесок праці Гуго Гроция «Про 
право війни і миру» (1625) і Кодексу Лібера (1863) в формування 
гуманітарної концепції права війни.

Сформована лаконічна система принципів міжнародного гу-
манітарного права, що включає принципи гуманності, воєнної 
необхідності, обмеження, поваги, захисту та відповідальності. 
Галузеві принципи забезпечують відповідність нормативно-пра-
вових актів цілям і змісту міжнародного гуманітарного права, а 
також є критерієм при оцінці правової природи дій суб’єктів 
міжнародного права і воюючих сторін у ситуаціях збройних 
конфліктів.

Запропоновано класифікацію джерел принципових поло-
жень права війни, визначення міжнародного гуманітарного права 
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і внутрішнього збройного конфлікту, заходи для подальшого удо-
сконалення гуманітарного права, розроблений проект Декларації 
про принципи міжнародного гуманітарного права.

Ключові слова: закони і звичаї війни, джерела права війни, Jus 
ad bellum, Jus in bello, сфера застосування міжнародного гумані-
тарного права, збройний конфлікт, система принципів, гуман-
ність, комбатанти і нонкомбатанти, правила поведінки воюючих 
сторін.

35. Коваль Дмитро Олександрович. Міжнародно-правовий за-
хист культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом: Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». —  
О., 2014. — 241 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальнотеоретичні підвалини міжнародно-пра-

вового захисту культурних цінностей у зв’язку зі збройним 
конфліктом

1.1. Загальний огляд наукових досягнень за темою досліджен-
ня, обґрунтування основних його напрямків та методології

1.2. Ґенеза міжнародно-правового регулювання захисту куль-
турних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом

1.3. Базовий поняттєво-термінологічний апарат міжнарод-
ного права захисту культурних цінностей у зв’язку зі збройним 
конфліктом

Розділ 2. Міжнародне право захисту культурних цінностей 
у зв’язку зі збройним конфліктом як інститут міжнародного пу-
блічного права

2.1. Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у 
зв’язку зі збройним конфліктом як прояв публічного інтересу в 
досягненні їх схоронності

2.2. Інститут міжнародно-правового захисту культурних цін-
ностей у зв’язку зі збройним конфліктом в системі міжнародного 
гуманітарного права

2.3. Культурний інтернаціоналізм та націоналізм як доктри-
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нальні підходи, що пояснюють специфіку міжнародно-правового 
співробітництва

Розділ 3. Джерела міжнародного права захисту культурних 
цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом

3.1. Тенденції розвитку міжнародно-правового звичаю як 
джерела норм, що регламентує захист культурних цінностей у 
зв’язку зі збройним конфліктом

3.2. Міжнародно-правова характеристика Гаазької конвенції 
1954 року і І Протоколу до неї та практика їх застосування

3.3. Правовий режим ІІ Протоколу до Гаазької конвенції 1999 
року

3.4. Неспеціальний договірний міжнародно-правовий захист 
культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом

Розділ 4. Cучасні виклики міжнародно-правовому захисту 
культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом

4.1. Міжнародно-правова регламентація компенсаторної рес-
титуції культурних цінностей після збройного конфлікту

4.2. Посягання на культурні цінності як підстава індивідуаль-
ної міжнародної кримінальної відповідальності

4.3. Концепція захисної інтервенції у світлі універсально-
го зобов’язання міжнародно-правового захисту культурних 
цінностей

Анотація
Коваль Д. О. Міжнародно-правовий захист культурних цін-

ностей у зв’язку зі збройним конфліктом. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.01.11 — міжнародне право. — 
Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 
2014.

Комплексно досліджено міжнародно-правовий захист куль-
турних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом та просте-
жено розвиток даного інституту міжнародного публічного права.

Виявлено публічний інтерес у захисті культурних цінностей, 
встановлено зв’язок між ним та потенціалом співпраці держав 
на міжнародно-правовому рівні. Показано теоретичні підхо-
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ди та виміри культурних цінностей, що розкривають сутність 
їх міжнародно-правового захисту та формування національної 
і міжнародної політики захисту: культурний націоналізм та ін-
тернаціоналізм, власнісний та культурний аспекти цінностей. 
Проаналізовано дефініцію «культурні цінності» у співставленні з 
близькими термінами. Розглянуто доктрину захисного втручання.

Постатейно прокоментовано та піддано конструктивній кри-
тиці основні міжнародні договори у сфері захисту культурних цін-
ностей, зокрема Гаазька конвенція 1954 року та два Протоколи 
до неї. 

Досліджено індивідуальну кримінальну відповідальність за 
злочини проти культурних цінностей та реституція (у тому числі 
компенсаторна реституція).

Ключові слова: культурні цінності, культурна спадщина, ін-
тернаціоналізм та націоналізм у захисті культурних цінностей, 
культурна власність, реституція, компенсаторна реституція, між-
народна кримінальна відповідальність, Гаазька конвенція 1954 
року, Пакт Реріха.

36. Колотуха Іван Олексійович. Кримінальна відповідальність 
фізичних осіб за порушення норм міжнародного гуманітарного 
права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка. — Л., 2010. — 200 арк.

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Загальна характеристика інституту кримінальної 

відповідальності фізичних осіб за порушення норм міжнарод-
ного права

1.1 Історія становлення інституту кримінальної відповідаль-
ності в міжнародному праві

1.2 Поняття та особливості кримінальної відповідальності 
фізичних осіб за порушення норм міжнародного гуманітарного 
права

Висновки до розділу 1
Розділ 2. Воєнні злочини як підстава кримінальної відпові-
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дальності фізичних осіб за порушення норм міжнародного гума-
нітарного права

2.1. Поняття та ознаки воєнних злочинів
2.2. Класифікація воєнних злочинів
2.3. Характеристика основних складів воєнних злочинів
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Фізична особа як суб’єкт відповідальності за по-

рушення норм міжнародного гуманітарного права
3.1 Суб’єкт кримінальної відповідальності за порушення 

норм міжнародного гуманітарного права 
3.2 Відповідальність за віддання та виконання незаконного 

наказу
3.3. Привілеї вищих посадових осіб і їх кримінальне 

переслідування
Висновки до розділу 3
Розділ 4. Інституційний механізм запобігання та притягнен-

ня до відповідальності за порушення норм міжнародного гума-
нітарного права

4.1 Судові органи, що здійснюють запобігання та притягнен-
ня до відповідальності фізичних осіб за порушення норм між-
народного права

4.1.1 Міжнародний кримінальний суд
4.1.2 Міжнародні трибунали ad hoc для колишньої Югославії 

та Руанди
4.1.3 Змішані та інтернаціоналізовані суди і трибунали
4.2. Органи, що доповнюють судове переслідування
Висновки до розділу 4
Висновки 
Список використаних джерел

Анотація
Колотуха І. О. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за 

порушення норм міжнародного гуманітарного права. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. 
Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. 
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Дисертація присвячена аналізу інституту кримінальної від-
повідальності фізичних осіб за порушення норм міжнародного 
гуманітарного права. Розглянуто історичний розвиток інституту 
кримінальної відповідальності фізичних осіб за порушення норм 
міжнародного гуманітарного права. Виділено основні етапи його 
еволюції від зародження на доктринальному рівні до втілення в 
життя на національному та міжнародному рівні і до остаточного 
закріплення через діяльність міжнародних кримінальних трибу-
налів та судів. 

На основі аналізу чинних договірних та звичаєвих норм між-
народного права дається перелік складів воєнних злочинів, вста-
новлюються основні ознаки воєнних злочинів за міжнародним 
гуманітарним правом, проводиться їхня диференціація від зло-
чинів проти людяності та геноциду. 

Досліджуються питання міжнародної правосуб’єктності фі-
зичної особи як суб’єкта відповідальності за порушення норм 
міжнародного гуманітарного права. Окремо вивчене питання 
правового регулювання відповідальності за віддання та виконан-
ня незаконного наказу. Аналізуються основні імунітети вищих 
посадових осіб і їх кримінальне переслідування. 

Особливу увагу приділено дослідженню ролі інституцій-
ного механізму в притягненні фізичних осіб до кримінальної 
відповідальності за порушення норм міжнародного гумані-
тарного права. Досліджується ефективність міжнародних су-
дових установ та змішаних судів та трибуналів у притягненні 
винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення во-
єнного злочину. Висвітлено роль, яку відіграють органи, що 
доповнюють судове переслідування, у разі відкриття міжна-
родними судами провадження щодо осіб, які вчинили воєнні  
злочини.

Ключові слова: міжнародний злочин, воєнний злочин, кримі-
нальна відповідальність фізичних осіб, міжнародне гуманітарне 
право, доктрина міжнародного права, закони та звичаї війни, 
Міжнародний Кримінальний Суд, Міжнародні кримінальні три-
бунали ad hoc.
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37. Корж Ігор Федорович. Військова служба в Україні: вступ, 
просування, припинення: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2004. — 222 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ I. Загальна характеристика військової служби та її пра-

вове регулювання
1.1. Поняття, зміст та принципи військової служби 
1.2. Військово-службові відносин та їх суб’єкти 
1.3. Загальна характеристика законодавства про військову 

службу 
Висновок до розділу
Розділ II. Адміністративно-правове  регулювання відно-

син, повязаних з військовою службою (вступом, просуванням, 
припиненням)

2.1. Адміністративно-правове регулювання вступу  на  вій-
ськову службу 

2.2. Особливості умов просування по військовій службі
2.3 Адміністратвино-правове регулювання припинення вій-

ськової служби
Висновок до розділу.
Висновки
Використані  джерела

Анотація
Корж І. Ф. Військова служба в Україні: вступ, просування, 

припинення. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове  право;  інформаційне  
право. — Інститут  держави  і  права ім. В. М. Корецького НАН 
України, Київ, 2004. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблемних теоретич-
них та прикладних аспектів вступу громадян на військову службу, 
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їх просування по службі та припинення військово-службових від-
носин. У роботі розкривається правовий зміст військової служби: 
визначено її поняття та головну мету функціонування. На підста-
ві розкриття правового змісту та притаманних військовій службі 
особливостей та відмінностей від інших видів державної служби, 
обґрунтовується віднесення її до державної служби особливого 
виду. Розглянуто істотні елементи правового статусу військо-
вослужбовця як суб’єкта військово-службових відносин: права; 
обов’язки;  правові обмеження; гарантії і пільги та проблеми їх 
реалізації. На підставі здійснених аналізу та класифікації вій-
ськово-службових відносин, зроблено висновок про віднесення 
їх до адміністративно-правового виду. Досліджуються підстави 
виникнення суспільних відносин між державою та громадянином 
України, пов’язаних з його вступом на військову службу, про-
суванням по ній та припинення військово-службових відносин, 
а також особливості механізму просування військовослужбовця 
по службі. Провадиться аналіз стану нормативних актів, що ре-
гулюють зазначені питання; розкриваються недоліки правового 
регулювання згаданих військово-службових відносин та пропо-
нуються шляхи їх усунення. Визначені основні напрями розви-
тку законодавства, що регулює військово-службові відносини; 
сформульовані та обґрунтовані конкретні законодавчі пропозиції 
та рекомендації.

Ключові слова: військова служба, військовослужбовець, вій-
ськово-службові відносини, законодавство у воєнній сфері, вій-
ськове звання, військова посада.

38. Корольов Станіслав Сергійович. Соціальний захист вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України (1991-2005 рр.): істо-
ричний аспект: Дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. акад. обо-
рони України. — К., 2006. — 208 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Аналіз історіографії та джерельної бази дослідження.
Розділ 2. Створення нормативно-правової бази соціальних 
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гарантій військовослужбовців у період будівництва та розвитку 
Збройних Сил України (1991-2000 рр.).

Розділ 3. Розвиток соціального захисту військовослужбовців 
в умовах  реформування Збройних Сил України (2001-2005 рр.).

Висновки

Анотація
Корольов С. С. Соціальний захист військовослужбов-

ців Збройних Сил України (1991-2005 рр.): історичний аспект. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата іс-
торичних наук за спеціальністю 20.02.22 — військова історія. 
Національна академія оборони України, Київ, 2006.

У дисертаційній роботі автором вперше досліджено процес 
формування та розвитку системи соціального захисту військо-
вослужбовців з урахуванням історичних умов становлення дер-
жави та основних етапів будівництва, реформування та розвитку 
Збройних Сил України. До наявної джерельно-історіографічної 
бази дослідження введено додаткові матеріали, які сприяють 
більш повному та об’єктивному висвітленню історії становлення 
та розвитку нормативно-правового забезпечення системи соці-
альних гарантій військовослужбовців. 

Автором здійснений порівняльний аналіз вітчизняної вій-
ськово-соціальної сфери із соціальними стандартами збройних 
сил іноземних держав, зокрема країн-членів НАТО. Досліджено 
основні державні процеси, за яких відбувалося становлення 
системи соціальних гарантій військовослужбовців у період бу-
дівництва Збройних Сил України. У дисертації проаналізовано 
розвиток соціального захисту військовослужбовців в умовах ре-
формування Збройних Сил України.

Дисертантом зроблені висновки про те, що зважаючи на 
численні наукові публікації щодо питань соціального захисту 
військовослужбовців Збройних Сил України в історичній науці 
відсутні ґрунтовні дослідження створення та розвитку системи 
соціального забезпечення Збройних Сил України за періоди 
їх будівництва, реформування та розвитку. Наявні праці щодо  
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забезпечення соціального захисту військовослужбовців висвіт-
люють суто правовий аспект цього питання, а рекомендації ав-
торів проблематично застосувати на практиці. Внаслідок призу-
пинення дії основних соціальних гарантій військовослужбовців 
законом про Державний бюджет фактично втрачений один з 
найважливіших компонентів системи соціального захисту вій-
ськовослужбовців, внаслідок чого є необхідність вирішення про-
блеми, яка не розв’язується на державному рівні з 2000 року. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, 
нормативно-правові документи, військово-соціальна сфера, га-
рантії, пільги військовослужбовців.

39. Коропатнік Ігор Михайлович. Організаційно-правові ас-
пекти застосування підрозділів Збройних сил України в мирот-
ворчих операціях: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна 
академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2006. —  
229 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Застосування Збройних сил України для встанов-

лення та підтримки миру
1.1. Історичні передумови здійснення миротворчих операцій 

і роль світового суспільства в їх проведенні  
1.2. Правовий статус миротворчих сил ООН та форми участі 

підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях
1.3. Масштаби та характер збройних конфліктів кінця XX 

століття для врегулювання яких були застосовані війська під ке-
рівництвом ООН       

1.4. Сучасні тенденції миротворчої діяльності
Висновки до розділу   
Розділ 2. Правовий механізм здійснення операцій по під-

тримці та встановленню миру під егідою ООН.
2.1. Формування рішення щодо застосування підрозділів 

Збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях
2.2. Класифікації міжнародних миротворчих операцій в яких 

беруть участь підрозділи Збройних сил України
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2.3. Підбір та підготовка особового складу миротворчих кон-
тингентів для участі в міжнародних миротворчих операціях

Висновки до розділу   
Розділ 3. Використання досвіду організації та проведення 

операцій по підтримці та встановленню миру ООН
3.1. Юрисдикція та питання підтримки дисципліни при про-

веденні міжнародних миротворчих операцій 
3.2. Соціально-правовий захист військовослужбовців зі скла-

ду миротворчих контингентів
3.3. Принципи проведення міжнародних миротворчих 

операцій 
3.4. Концептуальні питання застосування підрозділів 

Збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях
Висновки до розділу   
Висновки  
Список використаних джерел  
Додатки

Анотація
Коропатнік І. М. Організаційно-правові аспекти застосуван-

ня підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право. — Національна академія державної податкової служби 
України, Ірпінь, 2005 р.

Дисертація присвячена дослідженню правового забезпечен-
ня участі підрозділів Збройних сил України в міжнародних ми-
ротворчих операціях. В роботі визначені неврегульовані питання 
правового забезпечення участі підрозділів ЗСУ в миротворчих 
операціях та запропоновані шляхи удосконалення законодавчої 
бази, що регулює ці процеси. Встановлено, що миротворча діяль-
ність України суттєво впливає на рівень її національної безпеки. 
Запропоновано розширити підстави застосування підрозділів 
ЗСУ в миротворчих операціях, розширити владні повноваження 
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командирів миротворчих контингентів, використовувати інсти-
тут військово-польових судів для підтримки відповідного рівня 
дисципліни. Обґрунтована необхідність створення Концепції 
миротворчої діяльності України.

Ключові слова: Міжнародна миротворча операція ,соціально-
правові гарантії військовослужбовців, миротворчий контингент, 
правовий статус миротворчих сил, внутрівідомчий та цивільний 
контроль.

40. Курабцева Ганна Павлівна. Правові основи організації 
військових та військово-морських судів Російської імперії на 
українських землях в XVIII - початку XX ст.: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 
2013. — 200 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Джерела, історіографія й понятійно-категоріальний 

апарат дослідження
Історіографія проблеми
Джерельна база роботи
Методологія та понятійно-категоріальний апарат 

дослідження
Розділ 2. Становлення і розвиток імперської системи вій-

ськових судів в XVIII – першій половині XIX ст.
2.1. Ліквідація національної системи військового правосуддя 

і організаці імперських військових судів в XVIII ст.
2.2. Виникнення і розвиток системи військово-морських 

судів в XVIII – першій половині XIX ст.
2.3. Виникнення і діяльність інститут аудиторіату
2.4. Еволюція військово-судової системи в першій половині 

XIX ст.
Розділі 3. Система військових і військово-морських судів на 

Українських землях в другій половині XIX - початку XX ст.
3.1. Організаційна підготовка до проведення військово-судо-

вої реформи в українських землях в другій половині XIX ст.
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3.2. Створення військово-судової системи згідно Військово-
судового статуту 1867 р.

3.3. Порядок діяльності військових судів і подальші зміни в 
регламентації військово-судової системи

3.4. Військово-морські суди в другій половині XIX- початку 
XX ст.

3.5. Подальший розвиток системи військово-морських судів
Розділ 4. Спеціальні військові та військово-морські суди
4.1. Створення військово-польових судів в першій половині 

XIX ст.
4.2. Регламентація діяльності військових судів у військовий 

час в другій половині XIX ст.
4.3. Створення військово-польових судів на початку XX.
4.4. Правові основи створення і діяльності судів честі в зброй-

них силах Російської імперії
Висновки

Анотація
Курабцева Г. П. Правові засади організації військових і 

військово-морськпх судів Російської імперії на українських зем-
лях в XVIII - початку XX ст. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за фахом 12.00.01. — теорія та історія держави і права; 
історія правових і політичних учень. — Інститут законодавства 
Верховної Ради України, Київ, 2013.

Правові засади їх діяльності були закладені у «Статуте 
Военном» 1716 р. і «Статуте Морском» 1720 р., які діяли до XIX ст. 
У 1706 р. створено аудиторіат для спостереження за дотриманням 
законності у військових судах, розгляду, затвердження і ревізії 
важливих військово-судових слідчих справ, контролю за швид-
кістю дії військових судів. Він діяв до введення військово-судової 
реформи 1867 р. в округах. Система військових судів складалася з 
полкових і генеральних судів. На флоті вищою судовою інстанці-
єю була військова колегія, наступний ступінь - командувач фло-
том, після нього - флагман, і нижча - суд капітана. Статутом 1867 р.  
встановлена така система судів: полкові, військово-окружні, 
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Головний військовий, тимчасові військові. На флоті з 1867 р. суди 
були: екіпажні, військово-морські, головний. Реформування цієї 
системи почалося в 1869 р., а 1 квітня в 1874 р. вийшло нове ви-
дання Військово-морського судового статуту, яким було створено 
корабельний суд.

Під час бойових дій суди діяли за статями 1812 р., 1846 р. та 
1867 р. Ним передбачалося, що у військовий час, при перемі-
щенні армії за кордон створювався польовий військовий суд за 
правилами для військово-окружних судів. Військово-морський 
судовий статут 1867 р. з суду у військовий час відповідав сухопут-
ному. У 1880-х рр. у діючій армії були полкові, етапні та корпусні 
суди, суд тилу армії та касаційна присутність. У 1906 р. ухвалено 
створення військово-польових судів, які діяли до 20 квітня 1907 р.  
Суди честі створено 1863 р., їм підлягали тільки обер-офіцери, на 
флоті вони називалися Судами Капітанів.

Ключові слова: військові суди, військово-морські суди, статут, 
правові засади, компетенція, підсудність.

41. Лисик Володимир Михайлович. Правовий статус 
Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародно-
му праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т  
ім. Т. Шевченка. — К., 2008. — 205 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Юридична природа Міжнародного комітету черво-

ного хреста
1.1. Юридичні підстави діяльності Міжнародного комітету 

Червоного Хреста
1.2. Права та обов’язки Міжнародного комітету Червоного 

Хреста в діючому міжнародному праві
1.2.1 Права та обов’язки МКЧХ, що передбачені Женевськими 

конвенціями 1949 р. та Додатковими протоколами 1977 р.
1.2.2 Права та обов’язки, що випливають з права на ініціативу
1.3. Міжнародна правосуб’єктність Міжнародного комітету 

Червоного Хреста
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Розділ 2. Правове положення Міжнародного комітету чер-
воного хреста

2.1. Внутрішньо-організаційний механізм Міжнародного ко-
мітету Червоного Хреста

2.2. Місце Міжнародного комітету Червоного Хреста в 
Міжнародному русі Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

2.3 Взаємовідносини Міжнародного комітету Червоного 
Хреста з іншими суб’єктами міжнародного права

2.3.1. Співробітництво Міжнародного комітету Червоного 
Хреста із державами

2.3.2. Особливості взаємовідносин Міжнародного комітету 
Червоного Хреста і Швейцарської Конфедерації

2.3.3. Співробітництво Міжнародного комітету Червоного 
Хреста з іншими міжнародні організації 

Розділ 3. Роль Міжнародного комітету червоного хреста у 
розвитку та формуванні міжнародного гуманітарного права

3.1 Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на фор-
мування доктрини міжнародного гуманітарного права

3.2. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у фор-
муванні звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права

3.3. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на ста-
новлення, розвиток та кодифікацію договірних норм гуманітар-
ного права

Висновки 
Список використаних джерел

Анотація
Лисик В. М. Правовий статус Міжнародного комітету 

Червоного Хреста у міжнародному праві. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу правового статусу 
Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві. 
В роботі розглядається питання про юридичну природу МКЧХ,  
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досліджуються юридичні підстави діяльності цієї неурядової 
організації. На основі аналізу діючих договірних та звичає-
вих норм міжнародного права дається перелік його міжнарод-
них прав та обов’язків. Досліджуються питання міжнародної 
правосуб’єктності МКЧХ, у контексті сучасних поглядів на 
правосуб’єктність міжнародних міжурядових та міжнарод-
них неурядових організацій, на основі чого робиться висно-
вок, що ця організація є особливим суб’єктом міжнародного 
права. Окремо розглядаються питання про правове положення 
МКЧХ, аналізується його внутрішньо-організаційний механізм. 
Досліджуються питання взаємовідносин з іншими суб’єктами 
міжнародного права, зокрема державами та міжнародними  
організаціями.

Особливу увагу приділено дослідженою впливу МКЧХ на 
становлення, розвиток та кодифікацію норм міжнародного гума-
нітарного права. Встановлено основні форми впливу цієї органі-
зації на формування доктрини, звичаєвих та договірних норм, що 
регламентують порядок ведення збройних конфліктів та захист 
прав жертв війни. 

Ключові слова: Міжнародний комітет Червоного Хреста, 
МКЧХ, правосуб’єктність, міжнародна неурядова організація, 
міжнародне гуманітарне право, доктрина міжнародного права, 
міжнародний звичай.

42. Літвін Юрій  Іванович. Огляд місця події при порушенні 
державного кордону України: Дис. ... канд. юрид. наук: 20.02.03 /  
Академія Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького. 
— Хмельницький, 1998. — 158 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Взаємозв’язок огляду місця події з організаційними, 

оперативно-розшуковими і слідчими заходами при порушенні 
державного кордону

1.1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з 
порушенням державного кордону
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1.2. Система заходів з виявлення та реагування на факти по-
рушення державного кордону

1.3. Місце та роль огляду місця події по встановленню об-
ставин порушення державного кордону

Розділ 2. Особливості огляду місця події у справах про по-
рушення державного кордону

2.1. Види та способи порушення державного кордону
2.2. Характеристика слідової картини при порушенні дер-

жавного кордону
2.3. Слідчий огляд місця події у справах про порушення дер-

жавного кордону
Висновки

Анотація
Літвін Ю. І. Огляд місця події при порушенні державного 

кордону України.
Дисертація у вигляді рукопису на здобуття наукового ступе-

ня кандидата юридичних наук за фахом, спеціальність 20.02.03 
— військове право; військові аспекти міжнародного права. — 
Академія Прикордонних військ України, м. Хмельницький,  
1998.

Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних пи-
тань, пов’язаних з дослідженням організації і тактики огляду 
місця події при розслідуванні кримінальних справ про порушен-
ня державного кордону. У роботі проведено аналіз криміналіс-
тичної характеристики порушень державного кордону, системи 
заходів з виявлення та реагування на факти порушення держав-
ного кордону, місця та ролі огляду місця події з встановлення 
обставин порушення державного кордону. На підставі отриманих 
висновків подано рекомендації з удосконалення організації і так-
тики огляду місця події при розслідуванні порушень державного  
кордону.

Ключові слова: злочини проти держави, порушення кордону, 
огляд місця події.



146

43. Лобан Олег Леонідович. Відшкодування шкоди, завданої 
життю та здоров’ю військовослужбовців: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Національний університет «Одеська юридична 
академія». — О., 2013. — 224 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика зобов’язань відшкодуван-

ня шкоди, завданої життю та здоров’ю військовослужбовців
1.1. Огляд літератури і вибір методології та напрямів 

дослідження
1.2. Розвиток законодавства про відшкодування шкоди, за-

вданої життю та здоров’ю військовослужбовців
1.3. Правова природа відносин відшкодування шкоди, завда-

ної життю та здоров’ю військовослужбовців
Розділ 2. Підстави й умови виникнення зобов’язань відшко-

дування шкоди, завданої життю та здоров’ю військовослужбовців
2.1. Підстави та умови виникнення зобов’язань відшкоду-

вання шкоди, завданої життю та здоров’ю військовослужбовців
2.2. Порядок відшкодування шкоди, завданої життю та 

здоров’ю військовослужбовців
Розділ 3. Специфіка відносин відшкодування шкоди, завда-

ної життю та здоров’ю військовослужбовців
3.1. Особливості суб’єктного складу зобов’язань відшкоду-

вання шкоди, завданої життю та здоров’ю військовослужбовців
3.2. Страхові виплати та виплата одноразової грошової до-

помоги як форми відшкодування шкоди, завданої життю та 
здоров’ю військовослужбовців

Висновки
Анотація

Лобан О. Л. Відшкодування шкоди, завданої життю та 
здоров’ю військовослужбовців. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і ци-
вільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — 
Міжнародний гуманітарний університет. —Одеса, 2013.
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Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоре-
тичних та практичних проблем відшкодування шкоди, завданої 
життю та здоров’ю військовослужбовців. 

У дисертації визначено правову природу відносин відшкоду-
вання шкоди, завданої життю та здоров’ю військовослужбовців, 
запропоновано авторське визначення зобов’язання з відшкоду-
вання шкоди, завданої життю або здоров’ю військовослужбовців. 
У роботі аналізуються підстави та умови виникнення зобов’язань 
відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю військо-
вослужбовців, досліджуються особливості визначення розміру 
та порядку відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю 
військовослужбовців.

Окрему увагу приділено виявленню особливостей суб’єктного 
складу зобов’язань відшкодування шкоди, завданої життю та 
здоров’ю військовослужбовців. Проаналізовано специфіку 
страхових виплат та виплати одноразової грошової допомоги 
як форм відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю 
військовослужбовців.

Ключові слова: завдання шкоди життю та здоров’ю, військо-
вослужбовець, відшкодування, військова частина, захист прав.

44. Маєвська Алла Анатоліївна. Злочини проти людяності: 
міжнародно-правовий аспект: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2002. — 182 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Визначення злочинів проти людяності
1.1. Класифікація міжнародних злочинів під час підготовки 

Статуту Нюрнберзького Міжнародного воєнного трибуналу 
1.2. Обвинувальні висновки і вироки Нюрнберзького та 

Токійського трибуналів щодо злочинів проти людяності 
1.3. Обвинувачення у вчиненні злочинів проти людяності в 

національних судах
Розділ 2. Кодифікація злочинів проти людяності
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2.1. Злочини проти людяності за Статутами Міжнародного 
трибуналу для колишньої Югославії і Міжнародного криміналь-
ного трибуналу для Руанди 

2.2. Розгляд питання про злочини проти людяності у Комісії 
міжнародного права при підготовці проекту Кодексу злочинів 
проти миру й безпеки людства

Розділ 3. Злочини проти людяності у статуті міжнародного 
кримінального суду 

3.1. Розвиток ідеї створення постійного міжнародного кри-
мінального суду і кодифікації міжнародних злочинів

3.2. Формулювання злочинів проти людяності за Римським 
статутом Міжнародного кримінального суду

Висновки
Анотація

Маєвська А. А. Злочини проти людяності: міжнародно-пра-
вовий аспект. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. 
— Національна юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого. — Харків. — 2002.

Дисертація присвячена вивченню сутності та змісту поняття 
«лочини проти людяності» в міжнародному публічному праві. 
Зроблено комплексний аналіз доктрини щодо міжнародних зло-
чинів (зокрема, злочинів проти людяності), нормативно-право-
вих документів і судової практики стосовно обвинувачення у вчи-
ненні злочинів проти людяності. Досліджено історію виникнення 
концепції таких злочинів, етапи її становлення, з’ясовано їх пра-
вову природу і наведено їх юридичну характеристику. Визначено 
й досліджено характерні ознаки дій на окремих етапах розвитку 
концепції злочинів проти людяності. Проаналізовано положення 
про універсальну юрисдикцію щодо міжнародних злочинів, зо-
крема, злочинів проти людяності. Сформульовано концептуальні 
положення, обґрунтовано нові пропозиції й висновки щодо до-
сліджуваної теми.

Ключові слова: злочини проти людяності, геноцид, індиві-
дуальна відповідальність, універсальна юрисдикція, міжнародні 
трибунали ad hoc, Міжнародний кримінальний суд.
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45. Макухіна Марина Вячеславівна. Контракт про прохо-
дження військової служби громадянами України: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 20.02.03 / Академія Прикордонних військ України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 1999. — 203 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Контракт про проходження військової служби – 

новий спосіб комплектування військових формувань України
Розділ 2. Сторони контракту про проходження військової 

служби
Розділ 3. Порядок укладення, зміст та припинення дії контр-

акту про проходження військової служби
Висновки

Анотація
Макухіна М. В. Контракт про проходження військової служ-

би громадянами України. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук за спеціальністю 20.02.03 — Військове право; військові 
аспекти міжнародного права. — Академія Прикордонних військ 
України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 1999.

Дисертацію присвячено історико-правовому дослідженню 
процесу становлення військових формувань України військо-
вослужбовцями за контрактом. З’ясовується поняття, правова 
природа контракту про проходження військової служби, його 
види. Здійснена характеристика сторін правовідносин, які вини-
кають з приводу добровільного проходження військової служби 
за контрактом - громадянина України та держави, від імені якої 
діє центральний орган військового формування України в особі 
командира військової частини. Аналізується загальний порядок 
укладення контракту про проходження військової служби та під-
стави його припинення.

Ключові слова: контракт про проходження військової служ-
би, військова служба, військовослужбовець, командир військової 
частини, місце служби.
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46. Мартьянова Світлана Мирославівна. Правовий статус суд-
дів Війська Запорозького козацько-гетьманської доби: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 
2011. — 208 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Стан дослідження правового статусу суддів 
1.1. Історіографія та джерельна база дослідження
1.2. Особливості правового статусу судді як наукової  

категорії 
Висновки до розділу
Розділ 2. Суддя у системі органів влади та управління війська 

запорозького
2.1. Суддівство в українському звичаєвому праві та на 

Запорозькій Січі
2.2. Система влади Війська Запорозького за гетьмануван-

ня Богдана Хмельницького та суддівські функції козацької 
Старшини 

2.3. Правовий статус суддів Війська Запорозького за 
Гетьманщини у другій половині ХVII-ХVIIІ ст. 

2.4. Формування козацьких суддівських посад в умовах функ-
ціонування неурядової козацької старшини

Висновки до розділу
Розділ 3. Правові джерела, нормативно-правове та матеріаль-

не забезпечення суддів війська запорозького
3.1. Правові джерела та нормативно-правове забезпечення 

діяльності суддів Війська Запорозького
3.2. Матеріальне забезпечення суддів 
Висновки до розділу
Висновки
Додатки
Список використаних джерел

47. Мережко Олександр Олександрович. Концепція гума-
нітарної інтервенції та механізм захисту прав людини в рамках 
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ООН: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національ-
ний ун-т ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К., 
1996. — 175 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття гуманітарної інтервенції
Розділ 2. Концепція гуманітарної інтервенції та теорія між-

народного права
Розділ 3. Гуманітарні силові операції ООН
Висновки

Анотація
Мережко А. А. Концепция гуманитарной интервенции и ме-

ханизм защиты прав человека в рамках ООН.
Диссертация (рукопись) на соискание научной степени кан-

дидата юридических наук по специальности 12.00.11 — междуна-
родное право, Институт государства и права им. В. М. Корецкого 
НАН Украины, Киев, 1996.

Диссертация посвящена проблеме правомерности концеп-
ции гуманитарной интервенции в свете основных принципов 
международного права. Рассмотрены теоретические и практи-
ческие аспекты этой концепции. Юридически обосновывается 
новое явление в международном праве: институт гуманитарных 
силовых операций ООН.

На основе анализа практики использования этих операций 
предлагается система международно правовых критериев их 
правомерности.

Ключевые слова: гуманитарная интервенция, Международный 
гуманитарный кризис, гуманитарные силовые операции ООН, 
международный механизм защиты прав человека.

48. Миронова Валентина Олександрівна. Кримінальна відпо-
відальність за порушення законів та звичаїв війни: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 
2008. — 218 арк.
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Зміст
Вступ
Розділ 1. Міжнародне та кримінальне-правове поняття по-

рушення законів та звичаїв війни
1.1. Історико-правовий нарис міжнародного законодавства 

про відповідальність за порушення законів та звичаїв війни
1.2. Імплементація міжнародних норм, що встановлюють 

відповідальність за порушення законів та звичаїв війни, в кри-
мінальне законодавство України

1.3. Місце порушення законів та звичаїв війни в системі зло-
чинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Висновки до 1 Розділу
Розділ 2. Об’єктивні ознаки порушення законів та звичаїв 

війни 
2.1. Об’єкт та предмет порушення законів та звичаїв війни 
2.2 Об’єктивна сторона порушення законів та звичаїв війни
Висновки до 2 Розділу 
Розділ 3. Суб’єктивні ознаки порушення законів та звичаїв 

війни 
3.1. Суб’єкт порушення законів та звичаїв війни 
3.2. Суб’єктивна сторона порушення законів та звичаїв війни
Висновки до 3 Розділу 
Висновки 
Додатки
Список використаних джерел

Анотація
Миронова В. О. Кримінальна відповідальність за порушення 

законів та звичаїв війни. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-

них наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кри-
мінологія; кримінально-виконавче право. — Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ. — Дніпропетровськ, 
2008.

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам кримі-
нальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни. 
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Проводиться аналіз історичного розвитку законодавства про по-
рушення законів та звичаїв війни. Досліджуються питання імпле-
ментації міжнародних норм, що встановлюють відповідальність 
за порушення законів та звичаїв війни, в кримінальне законо-
давство України. Встановлюється місце порушення законів та 
звичаїв війни в системі злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку.

Розглянуті об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення за-
конів та звичаїв війни, з’ясовано зміст положень, що містять-
ся у статтях 433, 434 та 438 КК України, встановлені недоліки 
кримінально-правових норм та сформульовані пропозиції щодо 
вдосконалення чинного кримінального законодавства України.

Ключові слова: війна, збройний конфлікт, закони та звичаї 
війни, міжнародні угоди, кримінальний закон, кримінальна 
відповідальність.

49. Мота Андрій Федорович. Адміністративна відповідаль-
ність військовослужбовців за законодавством України: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 
2003. — 205 арк. 

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Правова характеристика адміністративної відпові-

дальності військовослужбовців за законодавством України
1.1. Поняття адміністративної відповідальності військово  

службовців
1.2. Правова характеристика обставин, що виключають адмі-

ністративну відповідальність військовослужбовців
1.3. Адміністративні стягнення, які застосовуються при при-

значенні покарання військовослужбовцям
1.4. Порядок і умови накладення адміністративних стягнень 

на військовослужбовців
Висновки
Розділ 2. Юридична характеристика адміністративних 

правопорушень, відповідальність за які поширюється на 
військовослужбовців
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2.1. Поняття і юридичний аналіз адміністративних 
правопорушень, відповідальність за які поширюється на 
військовослужбовців

2.2. Класифікація адміністративних правопорушень, за вчи-
нення яких несуть відповідальність військовослужбовці

2.3. Провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення, за вчинення яких несуть відповідальність 
військовослужбовці

2.4. Виконання постанов про накладення адміністративних 
стягнень на військовослужбовців

Висновки
Розділ 3. Профілактика адміністративних правопорушень 

серед військовослужбовців
Висновки
Загальні Висновки
Список використаних джерел та літератури
Додатки
Додаток А. Анкета та результати анкетування 
Додаток Б. Акти про реалізацію наукових досліджень

Анотація
Мота А. Ф. Адміністративна відповідальність військовослуж-

бовців за законодавством України — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук зі спеціальності 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове право. — Національна 
академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена питанням встановлення, регламента-
ції і реалізації адміністративної відповідальності військовослуж-
бовців. З’ясовуються поняття адміністративної відповідальності 
військовослужбовців, обставини, що виключають таку відпові-
дальність, характеризуються адміністративні стягнення і порядок 
їх накладення на військовослужбовців, досліджуються ознаки 
адміністративних правопорушень, за вчинення яких військовос-
лужбовці відповідають у загальному порядку, проведено класи-
фікацію адміністративних правопорушень військовослужбовців, 
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окреслено коло адміністративних правопорушень, за вчинення 
яких військовослужбовці повинні нести відповідальність на за-
гальних підставах, охарактеризовано процесуальний порядок 
притягнення військовослужбовців до відповідальності. Окремо 
з’ясовується питання профілактики адміністративних деліктів 
серед військовослужбовців, значення заходів адміністративної 
відповідальності для їх попередження.

Ключові слова: відповідальність, адміністративні стягнен-
ня, військовослужбовці, адміністративні правопорушення, 
профілактика.

50. Мотиль Володимир Ігорович. Гуманітарна інтервенція в 
міжнародному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 196 арк. 

Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Поняття гуманітарної інтервенції в міжнародному 

праві
1.1. Суть та ознаки гуманітарної інтервенції 
1.2.Структура гуманітарної інтервенції
1.2.1. Суб’єкти гуманітарної інтервенції
1.2.2. Об’єкт гуманітарної інтервенції та мінімальний гума-

нітарний стандарт
1.3. Розмежування гуманітарної інтервенції від суміжних 

інститутів
1.3.1. Гуманітарні інтерцесії.
1.3.2. Операції з надання гуманітарної допомоги.
1.3.3. Гуманітарні операції з порятунку власних громадян за 

кордоном.
1.3.4. Операції з підтримання миру
Розділ 2. Одностороння гуманітарна інтервенція в сучасному 

міжнародному праві та практиці держав
2.1. Одностороння гуманітарна інтервенція у сучасній прак-

тиці держав
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2.1.1. Інтервенція США у Домініканську Республіку 1965 р.
2.1.2. Інтервенція Індії у Східний Пакистан (Бангладеш) 1971 р.
2.1.3. Інтервенція В’єтнаму у Камбоджу 1979 р.
2.1.4. Інтервенція Танзанії в Уганду 1979 р.
2.1.5. Заходи з метою захисту курдів в північному Іраці у 1991 р.
2.2. Одностороння гуманітарна інтервенція та сучасне між-

народне право.
2.2.1. Гуманітарна інтервенція та принцип заборони втручан-

ня у внутрішні справи
2.2.2. Гуманітарна інтервенція та принцип заборони застосу-

вання сили чи погрози силою
2.2.3. Гуманітарна інтервенція та принцип поваги прав 

людини
2.2.4. Право на односторонню гуманітарну інтервенцію як 

звичаєва норма міжнародного права
2.2.5. Гуманітарна інтервенція та інститут крайньої 

необхідності
2.2.7. Моральні аспекти гуманітарної інтервенції
Розділ 3. Колективна гуманітарна інтервенція під егідою ООН
3.1. Порушення мінімального гуманітарного стандарту як за-

гроза міжнародному миру
3.1.1. Загроза міжнародному миру як підстава здійснення 

примусових заходів в рамках ООН
3.1.2. Поняття загрози миру у сучасному міжнародному праві 
3.1.3 Практика Ради Безпеки ООН щодо тлумачення терміну 

загроза міжнародному миру
3.2. Гуманітарні інтервенції під егідою ООН
3.2.1. Інтервенція в Югославію у 1993-1993 рр.
3.2.2. Інтервенція у Сомалі 1992-1994 рр.
3.2.3. Інтервенція у Руанду 1994 р.
3.2.3. Інтервенція у Гаїті 1993 р.
3.2.4. Інтервенція у Східний Тимор 1999 р.
Розділ 4. Гуманітарна інтервенція під егідою регіональних 

міжнародних організацій
4.1. Практика гуманітарних інтервенцій під егідою регіональ-

них міжнародних організацій
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4.1.1. Інтервенція ЕКОВАС у Ліберію 
4.1.2. Інтервенція НАТО у Косово 1999 р.
4.2. Правові підстави гуманітарної інтервенції під егідою ре-

гіональних міжнародних організацій
4.2.1. ООН та регіональні організації колективної безпеки
4.2.2. Організація Американських держав
4.2.3 Африканський Союз
4.2.4. Економічний Союз Західноафриканських Держав
4.2.5. Ліга Арабських Держав
4.2.6. Західноєвропейський Союз
4.2.7. Європейський Союз
4.2.8. Організація з безпеки та співробітництва в Європі
4.2.9. Співдружність Незалежних Держав
4.2.10. Організація Договору Колективної Безпеки
4.2.11. Північноатлантичний Альянс
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Мотиль В. І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві. 

— Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11. — Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена аналізу питання правомірності гума-
нітарної інтервенції у сучасному міжнародному праві. В роботі 
формулюється поняття гуманітарної інтервенції, виявляються її 
юридичні ознаки, визначається структура, а також проводиться 
розмежування від суміжних інститутів: гуманітарної інтерцесії, 
гуманітарних операцій з порятунку власних громадян за кор-
доном, операцій з надання гуманітарної допомоги та операцій 
з підтримання миру. Вводиться авторське поняття мінімально-
го гуманітарного стандарту. Розглядається практика здійснення 
односторонніх гуманітарних інтервенцій, а також аналізується 
питання їх правомірності. Особлива увага приділяється інтер-
венції НАТО в Косово 1999 р. В дисертаційній роботі уточнюється  
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поняття та визначається нормативний зміст терміну міжна-
родний мир. Аналізується практика здійснення під егідою 
ООН примусових заходів збройного характеру у відповідь 
на масові грубі порушення прав людини. Також аналізують-
ся статути регіональних міжнародних організацій на пред-
мет відповідності ознакам системи колективної безпеки та 
їх потенційної здатності виступати суб’єктами гуманітарної  
інтервенції.

Ключові слова: міжнародне право, гуманітарна інтервенція, 
права людини, мінімальний гуманітарний стандарт, застосуван-
ня збройної сили, регіональна міжнародна організація, система 
колективної безпеки, оборонний блок.

51. Омісоре Стів Росс Айотунде. Сучасні тенденції міжна-
родно-правового регулювання законного застосування сили: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський ун-т ім. Тараса 
Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К., 1998. —  
197 с. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Принцип незастосування сили і загрози силою в 

сучасному міжнародному праві
Розділ 2. Законне застосування сили у відповідності з стату-

том ООН у постконфліктний період
Розділ 3. Міжнародно-правові критерії законного викорис-

тання сили у непередбачених Статутом ООН ситуаціях
Висновки

52. Онисько Олександр Іванович. Види слідів та ви-
користання їх при розслідуванні незаконного перетинан-
ня державного кордону (За матеріалами органів дізнання 
Прикордонних військ України): Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Національна академія Прикордонних військ України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. —  
210 арк.
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Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи криміналістичного вчення про 

сліди
1.1. Розвиток і становлення вчення про сліди в криміналіс-

тиці і в діяльності Прикордонних військ України 
1.2. Криміналістичне поняття слідів, їх класифікація, зако-

номірності утворення
1.3. Види слідів ніг (взуття) людини і механізм їх утворення
1.4. Поняття і види супутніх слідів, механізм їх утворення
Розділ 2. Поняття криміналістично значимої інформації і 

отримання її із слідів з метою встановлення окремих фактів і об-
ставин при порушеннях державного кордону

2.1. Поняття криміналістично значимої інформації, види і 
способи її отримання із слідів 

2.2. Способи отримання криміналістично значимої інформа-
ції із одиночних повних слідів ніг 

2.3. Способи отримання криміналістично значимої інформа-
ції з одиничних неповних слідів ніг і доріжки слідів ніг  

2.4. Способи отримання криміналістично значимої з супутніх 
слідів

2.5. Використання криміналістично значимої інформації із 
слідів органами дізнання ПВУ

Висновки

Анотація
Онисько О. І. Види слідів та їх використання при розслідуван-

ні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами 
дізнання органів ПВУ). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юри-
дичних наук із спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес 
та криміналістика, судова експертиза. Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2003.

Рукопис являє собою дослідження, виконане на монографіч-
ному рівні розвитку, становлення та використання слідів в кримі-
налістиці, криміналістичного поняття і класифікації слідів взагалі, 
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слідів людини та супутніх їм слідів. Розглянуті, зокрема, законо-
мірності їх утворення, а також можливості і способи встановлен-
ня з їх допомогою окремих фактів і обставин в діяльності дізнання 
органів Прикордонних військ України. На підставі вивчення те-
орії та практики органів дізнання Прикордонних військ України 
сформульовані пропозиції і рекомендації щодо удосконалення 
огляду місця події і роботи з різними слідами людини і супутніми 
їм слідами (рук, транспорту, тварин, запаху, мікрослідами) при 
розслідуванні незаконного перетинання державного кордону.

Ключові слова: криміналістичне поняття і класифікація слідів, 
сліди людини, супутні сліди, криміналістично значима інформа-
ція, спеціальні знання, огляд місця події, незаконне перетинання 
державного кордону.

53. Паламарчук Валерій Олександрович. Організаційно-
правові засади проходження військової служби за контрактом 
у Збройних Силах України: Дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.07 / 
Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2003. — 194 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Формування інституту комплектування збройних 

сил україни за контрактом. Поняття та зміст контракту
1.1. Ступінь дослідженності питання щодо комплектування 

Збройних Сил України за контрактом 
1.2. Поняття контракту про проходження військової служби 

у Збройних Силах України
1.3. Зміст контракту про проходження військової служби у 

Збройних Силах України 
1.3.1. Імперативні умови контракту про проходження вій-

ськової служби у Збройних Силах України 
1.3.2. Договірні умови контракту про проходження військової 

служби
Висновки по розділу 
Розділ 2. Правова характеристика сторін контракту про про-

ходження військової служби у збройних силах України
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2.1. Громадянин та держава – дві рівноправні сторони контр-
акту про проходження військової служби у Збройних Силах 
України 

2.1.1. Громадянин України як основний суб’єкт правовідно-
син в контракті про проходження військової служби у Збройних 
Силах України 

2.1.2. Держава як суб’єкт і гарант забезпечення виконання 
контракту про проходження військової служби у Збройних Силах 
України 

2.2. Підстави, порядок укладання та припинення дії контрак-
ту про проходження військової служби у Збройних Силах України 

Висновки по розділу.
Розділ 3. Удосконалення нормативноправової бази та орга-

нізаційних засад проходження військової служби за контрактом
3.1. Деякі особливості і етапи переходу до комплектування та 

проходження військової служби за контрактом 
3.2. Реформування та удосконалення структури місцевих ор-

ганів військового управління і створення системи рекламування 
військової служби за контрактом

Висновки по розділу

Анотація
Паламарчук В. О. Організаційно-правові засади проходжен-

ня військової служби за контрактом у Збройних Силах України.  
—  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове право. — Академія дер-
жавної податкової служби України. — Ірпінь, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню формування інститу-
ту комплектування Збройних Сил за контрактом та вивченню 
і аналізу нормативно-правової бази в Україні, яка має суттєве 
значення в умовах сучасного державотворення для проведен-
ня військової реформи. Шляхом порівняння нормативної бази 
і практики ряду провідних держав світу визначені ключові на-
прями оптимізації завдань, які необхідно вирішити в процесі 



162

переходу Збройних Сил України до комплектування військо-
во-службовцями за контрактом. В роботі подаються висновки 
і рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з 
метою вирішення організаційно-правових проблем захисту 
прав військовослужбовців – як основного суб’єкту правовід-
носин під час військової служби за контрактом. Внесені про-
позиції із цих питань сприйняті і знайшли відображення в за-
конодавчих актах. Обґрунтовано необхідність подальшого зако-
нодавчого забезпечення системи управління та реформування 
структури місцевих органів військового управління і створен-
ня дійової системи рекламування військової служби та комп-
лектування військових формувань військовослужбовцями за  
контрактом.

В дисертації розкриваються особливості та зміст контрактів, 
а також їх значення для забезпечення законності громадяни-
ном і державою – як двома рівноправними сторонами контр-
акту про проходження військової служби у Збройних Силах  
України.

Ключові слова: адміністративний контракт, військова служба, 
особливості умов контракту, місцеві органи військового управ-
ління, військовонавчені людські ресурси, реклама військової 
служби за контрактом.

54. Пасіка Сергій Петрович. Адміністративно-правове регулю-
вання соціального забезпечення військовослужбовців Збройних 
Сил України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський на-
ціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. —К., 2011. — 221 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-правові засади регулювання соціального 

забезпечення військовослужбовців
1.1. Історико-правові передумови становлення системи со-

ціального забезпечення військовослужбовців
1.2. Розвиток адміністративно-правового регулювання соці-

ального забезпечення військовослужбовців в Україні (1991-2010 рр.)
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1.3. Поняття та співвідношення термінів «соціальне за-
безпечення військовослужбовців» та «соціальний захист 
військовослужбовців»

Висновки до розділу 
Розділ 2. Система соціального забезпечення військовослуж-

бовців в Україні
2.1. Правовий статус військовослужбовців як суб’єктів права 

соціального забезпечення
2.2. Правовий механізм реалізації соціального забезпечення 

військовослужбовців
2.3. Повноваження органів державної влади та місце-

вого самоврядування у сфері соціального забезпечення 
військовослужбовців

Висновки до розділу 2
Розділ 3. Оптимізації адміністративно-правового регулюван-

ня соціального забезпечення військовослужбовців
3.1. Монетизація пільг та привілеїв військовослужбовців
3.2. Удосконалення законодавства з адміністративно-право-

вого регулювання соціального забезпечення військовослужбов-
ців Збройних Сил України

Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Анотація
Пасіка С. П. Адміністративно-правове регулювання соціаль-

ного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. 
— Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Класичний 
приватний університет. — Запоріжжя, 2011.

У дисертації досліджено адміністративно-правові проблеми 
забезпечення суб’єктами владних повноважень реалізації права 
військовослужбовців на гідний рівень соціального забезпечення.
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Розглянуто історико-правові аспекти виникнення інституту 
соціального забезпечення військовослужбовців. Визначено ав-
торське розуміння терміна «соціальне забезпечення військовос-
лужбовців». Розкрито та проаналізовано сутність адміністратив-
них правовідносин у сфері реалізації права військовослужбовців 
на відповідний рівень соціального забезпечення. 

Запропоновано авторське бачення розподілення функцій 
із соціального забезпечення військовослужбовців між органа-
ми виконавчої влади. Запропоновано введення юридичної від-
повідальності за порушення у сфері соціального забезпечення 
військовослужбовців.

Висвітлено роль держави в соціальному забезпеченні вій-
ськовослужбовців через розкриття повноважень органів держав-
ної влади в цій сфері.

Ключові слова: органи державної влади; соціальне забезпе-
чення військовослужбовців, повноваження Міністерства оборо-
ни; реалізація владних повноважень; адміністративно-правове 
регулювання.

55. Пашинський Володимир Йосипович. Конституційно-
правовий статус військовослужбовців в Україні: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. 
— 205 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні дослідження та нормативно-правове ре-

гулювання коституційно-правового статусу військовослужбовців
1.1.Теоретичні дослідження конституційно-правового стату-

су військовослужбовців
1.2. Нормативно-правове регулювання конституційно-пра-

вового статуcу військовослужбовців
Висновки до розділу
Розділ 2. Загальна характеристика конституційно- правового 

статусу військовослужбовців в Україні
2.1. Поняття та структура конституційно-правового статуcу 

військовослужбовців в Україні
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2.2. Елементи структури конституційно-правового статусу 
військово-службовців в Україні

2.3. Конституційні права і свободи як головний елемент кон-
ституційно-правового статусу військовослужбовців в Україні

Висновки до розділу
Розділ 3. Правові гарантії забезпечення прав і свобод військо-

вослужбовців в Україні
3.1. Нормативно-правові гарантії забезпечення прав і свобод 

військовослужбовців в Україні
3.2. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав і сво-

бод військовослужбовців в Україні
Висновки до розділу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Анотація
Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військо-

вослужбовців в Україні. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.02. — конституційне право. 
— Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 
2007. 

У дисертації досліджуються актуальні теоретичні і практичні 
проблеми реалізації конституційно-правового статусу військо-
вослужбовців в умовах проведення військової реформи, забез-
печення конституційних прав і свобод військовослужбовців та 
гарантії їх реалізації. 

Особливу увагу приділено дослідженню теоретичних питань 
конституційно-правового статусу військовослужбовців, як од-
ного із спеціальних правових статусів; розглянуто історичний 
розвиток та становлення нормативно-правового закріплення 
правового статусу військовослужбовців; досліджено поняття і 
структуру конституційно-правового статусу військовослужбовців 
та проведено аналіз основних його елементів, а також його осо-
бливості; проведено аналіз системи нормативно-правових актів, 
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які визначають і регулюють конституційно-правовий статус вій-
ськовослужбовців, виявлено недоліки та висловлено пропозиції 
щодо вдосконалення чинного законодавства та прийняття нового 
закону про правовий статус військовослужбовців; проаналізова-
но проблеми практичної реалізації конституційних прав військо-
вослужбовців в умовах військової служби та сформульовано про-
позиції щодо їх реального забезпечення; проведено дослідження 
правових гарантій реалізації конституційних прав і свобод вій-
ськовослужбовців та розроблено пропозиції щодо удосконалення 
нормативно-правових та організаційно-правових гарантій.

Ключові слова: військовослужбовець, конституційно-пра-
вовий статус військовослужбовців, елементи правового статусу 
військовослужбовців, конституційні права і свободи військовос-
лужбовців, забезпечення прав військовослужбовців.

56. Петрів Ігор Миколайович. Конституційно-правові засади 
організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони 
України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України. Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2004. — 195 арк. 

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Роль та місце Ради національної безпеки і оборони 

України в механізмі української держави 
1.1. Поняття національної безпеки і конституційно-право-

вого статусу Ради національної безпеки і оборони України
1.2. Співвідношення конституційно-правового статусу Ради 

національної безпеки і оборони України з конституційно-право-
вим статусом інших державних органів

1.3. Основні принципи формування і діяльності Ради націо-
нальної безпеки і оборони України 

1.4. Органи національної безпеки зарубіжних країн
Розділ 2. Функціональна характеристика Ради національної 

безпеки і оборони України 
2.1. Функції Української держави в галузі національної 

безпеки
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2.2. Функції та повноваження Президента України в галузі 
національної безпеки

2.3. Функції Ради національної безпеки і оборони України та 
форми їх здійснення

2.4. Механізм здійснення функцій Ради національної безпеки 
і оборони України

Розділ 3. Структурно-технологічна характеристика ради на-
ціональної безпеки і оборони України

3.1. Поняття і основні елементи структури Ради національної 
безпеки і оборони України 

3.2. Основні методи формування Ради національної безпеки 
і оборони України

3.3. Проблеми реформування структури Ради національної 
безпеки і оборони України

Висновки 
Література

Анотація
Петрів І. М. Конституційно-правові засади організації 

та діяльності Ради національної безпеки і оборони України. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право 
— Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 
Київ, 2004.

У дисертації досліджуються актуальні теоретичні і практичні 
проблеми з питань національної безпеки, організації та діяль-
ності органів національної безпеки як України, так і зарубіжних 
країн, а також Ради національної безпеки і оборони України.

Робота містить визначення таких понять: «національна без-
пека», складові національної безпеки, 2Рада національної без-
пеки і оборони України» та її конституційно-правовий статус.

У ній запропоновано авторську концепцію принципів фор-
мування та функціонування Ради національної безпеки і оборони 
України; здійснено кваліфікацію основних функцій Ради націо-
нальної безпеки і оборони України; проведено аналіз організації  
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та діяльності органів національної безпеки з використанням вій-
ськово-політичної моделі держави, який дав змогу запропону-
вати концепцію реформування структури органів національної 
безпеки та Ради національної безпеки і оборони України.

З урахуванням предмета дисертаційного дослідження 
проаналізовані комплексні проблеми діяльності органів на-
ціональної безпеки, чинне законодавство України про наці-
ональну безпеку та внесені конкретні пропозиції щодо його  
вдосконалення.

Ключові слова: національна безпека, органи національної 
безпеки, Рада національної безпеки і оборони України, прин-
ципи та функції діяльності Ради національної безпеки і оборони 
України, модель формування Ради національної безпеки і обо-
рони України.

57. Поляков Станіслав Юрійович. Адміністративно-правові 
засади забезпечення законності та правопорядку у Збройних 
Силах України: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т 
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2013. —  
370 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Правові засади організації та функціонування 

Збройних Сил України
1.1 Соціальна роль та принципи організації та функціонуван-

ня Збройних Сил України
1.2 Історико-правові аспекти становлення і розвитку Воєнної  

організації України
1.3 Збройні Сили України у структурі сектору безпеки та 

оборони
1.4 Сутність та особливості управління Збройними Силами 

України на сучасному етапі розвитку Української держави
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Організаційно-правові засади забезпечення закон-

ності та правопорядку у Збройних Силах України
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2.1 Загальна характеристика законності та правопорядку у 
Збройних Силах України

2.2 Сутність і критерії ефективності забезпечення законності 
та правопорядку в системі Збройних Сил України

Висновки до розділу 2
Розділ 3. Адміністративно-правовий механізм забезпечення 

законності і правопорядку у Збройних Силах України
3.1 Законодавче забезпечення законності та правопорядку у 

Збройних Силах України
3.2 Характеристика адміністративно-правових засобів забез-

печення законності та правопорядку у Збройних Силах України
3.3 Переконання як засіб забезпечення законності та право-

порядку у Збройних Силах України
3.4 Адміністративний примус і дисциплінарна відповідаль-

ність у системі засобів забезпечення законності та правопорядку 
у Збройних Силах України

Висновки до розділу 3 
Розділ 4. Досвід забезпечення законності та правопорядку у 

військових формуваннях зарубіжних держав і можливості його 
застосування в Україні

4.1 Міжнародно-правові стандарти забезпечення законності 
та правопорядку у Збройних Силах України

4.2 Забезпечення законності та правопорядку у збройних 
силах зарубіжних держав

4.3 Основні напрями реформування законодавства України 
про Збройні Сили з урахуванням міжнародного досвіду

Висновки до розділу 4 
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечен-

ня законності і правопорядку у Збройних Силах України. — На 
правах рукопису.

Дисертація   на   здобуття   наукового   ступеня   доктора юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і 
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процес; фінансове право; інформаційне право. — Національний 
університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого», Міністерство освіти і науки України, Харків, 2013.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням адмі-
ністративно-правових засад забезпечення законності та пра-
вопорядку у Збройних Силах України на сучасному етапі роз-
витку Української держави. В роботі проаналізовано сучасний 
стан забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах 
України, функціонування та організації Збройних Сил України, 
а також досліджено чинні адміністративно-правові засади, що 
забезпечують законність та правопорядок у збройних формуван-
нях. Проаналізовано

забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах 
та запропоновано авторську модель Закону України «Про сектор 
безпеки та оборони та демократичний цивільний контроль над 
ним».

У порівняльно-правовому аспекті на основі вивченого зару-
біжного досвіду правового регулювання забезпечення законності 
та правопорядку у військових формуваннях Росії, США, Франції, 
Німеччини, Китаю та Польщі встановлено особливості щодо за-
конодавчо закріплених повноважень органів, які забезпечують 
законність та правопорядок у військових формуваннях.

Ключові слова: правове регулювання забезпечення законності 
та правопорядку, управління Збройними Силами України, сектор 
безпеки та оборони. Військова організація України, переконан-
ня, реформування Збройних Сил України, військова дисципліна.

58. Поляков Станіслав Юрійович. Організаційно-правові за-
сади військової освіти в Україні (адміністративно-правовий ас-
пект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 177 арк.

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Загальна характеристика та правові засади військо-

вої освіти в Україні 
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1.1. Сутність та особливості правового регулювання військо-
вої освіти в Україні 

1.2. Місце військової освіти в загальній системі освіти України 
1.3. Значення військової освіти для забезпечення національ-

ної безпеки України та її загальна характеристика 
1.4. Військова освіта: історичний та зарубіжний досвід 
Розділ 2. Організаційно-правові засоби управління в системі 

військової освіти 
2.1. Адміністративно-правовий механізм управління в сис-

темі військової освіти 
2.2. Особливості реалізації адміністративних процедур у сис-

темі військової освіти 
2.3. Основні напрямки вдосконалення та розвитку системи 

військової освіти 
Висновки 
Список використаної літератури 

Анотація
Поляков С. Ю. Організаційно-правові засади військової осві-

ти в Україні (адміністративно-правовий аспект). — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12. 00. 07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національна 
юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

У дисертації досліджуються правові засади військової освіти 
в Україні, її принципи та співвідношення з загальною освітою. 
Аналізується структура військової освіти та кожна з її складових. 
Запропоновано визначення таких понять, як системи військо-
вої освіти в широкому та вузькому розумінні, а також поняття 
державного управління в системі військової освіти. Розглянуто 
значення військової освіти для забезпечення національної безпе-
ки країни. Детально проаналізовано адміністративно-правовий 
механізм управління в системі військової освіти та розроблено 
структурну модель управлінської системи. Окремо опрацьова-
но особливості реалізації адміністративних неюрисдикційних 
проваджень у сфері військової освіти. Особлива увага приділена  
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питанням удосконалення вищої військової освіти і застосуванню 
прогресивної моделі підготовки офіцерів «студент-курсант».

За результатами роботи надані пропозиції щодо формуван-
ня державної політики у сфері військової освіти. Пропонуються 
варіанти вирішення проблем щодо удосконалення структури 
військової освіти. Також напрацьовано пропозиції щодо при-
скорення інтеграції військової та загальної освіти та розро-
блено шляхи удосконалення управління в системі військової  
освіти.

59. Полякова Ольга Станіславівна. Адміністративно-правове 
регулювання поведінки військовослужбовців Збройних Сил 
України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т «Юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2012. — 185 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Військовослужбовець  як суб’єкт військових 

правовідносин.
1.1. Адміністративно-правові засади воєнної організації 

України
1.2. Місце військового права в системі адміністративного 

права, його значення в регулюванні поведінки військовослуж-
бовців. 

1.3. Правовий статус військовослужбовця у воєнній органі-
зації України

Висновки до розділу 1
Розділ 2. Механізм правового регулювання поведінки 

військовослужбовців
2.1. Система законодавчих актів, що регулюють поведінку 

військовослужбовців
2.2. Військові накази та інші акти військового управління
2.3. Система актів правореалізації у сфері військової служби
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Забезпечення дисципліни військовослужбовців
3.1. Військова дисципліна: поняття, зміст та специфічні риси
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3.2. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців
3.3. Головні напрямки підвищення військової дисципліни
Висновки до розділу 3
Висновки 
Список використаних джерел

Анотація
Полякова О. С. Адміністративно-правове регулювання пове-

дінки військовослужбовців Збройних Сил України. — На правах 
рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Національний уні-
верситет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харків, 
2012.

Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-
правових засад регулювання поведінки військовослужбовців 
Збройних Сил України.

У роботі визначено роль та місце військовослужбовців у 
військовій організації держави та особливості правового регу-
лювання їх поведінки. Окремо проаналізовано сутність вій-
ськового права та його співвідношення з правом адміністра-
тивним. Досліджено особливості статуту як джерела військо-
вого права, військового наказу як акту державного управління 
та дисциплінарного проступку як виду правової поведінки 
військовослужбовців. На основі проведеного дослідження 
сформульовано висновки, та рекомендації щодо удоскона-
лення військової організації та воєнного управління, а також 
надано ряд пропозиції щодо внесення змін до військового  
законодавства.

Ключові слова: воєнна організація; військовослужбовець; 
військове право; статут; наказ; субординація; акт правореаліза-
ції; правомірна поведінка; військова дисципліна; дисциплінарна 
відповідальність.
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60. Попович Віталія Петрівна. Імплементація норм міжнарод-
ного гуманітарного права у кримінальне законодавство України: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львів. держ. ун-т внутр. справ. 
— Л., 2010. — 322 арк.

Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Загальні засади імплементації міжнародного гума-

нітарного права у національне кримінальне законодавство
1.1. Генезис міжнародного гуманітарного права та його вплив 

на розвиток кримінального законодавства України
1.2. Поняття сучасного міжнародного гуманітарного права та 

його норм. Співвідношення міжнародного гуманітарного права і 
національного кримінального законодавства

1.3. Поняття і значення імплементації норм міжнародного 
гуманітарного права у національне кримінальне законодавство

Висновки до розділу 1
Розділ 2. Досвід зарубіжних держав щодо імплементації норм 

міжнародного гуманітарного права у національне кримінальне 
законодавство

2.1. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права 
у кримінальне законодавство держав Західної та Центральної 
Європи

2.2. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права 
у кримінальне законодавство держав Східної Європи 

2.3. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права 
у кримінальне законодавство держав Азії 

Висновки до розділу 2
Розділ 3. Відповідність кримінального законодавства України 

нормам міжнародного гуманітарного права
3.1. Відповідність кримінального законодавства України 

нормам міжнародного гуманітарного права в частині права прав 
людини

3.2. Відповідність кримінального законодавства України нор-
мам міжнародного гуманітарного права в частині права збройних 
конфліктів
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Висновки до розділу 3
Висновки
Додатки
Список використаних джерел

Анотація
Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітар-

ного права у кримінальне законодавство України. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандида-

та юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — криміналь-
не право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — 
Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів,  
2010.

У дисертації здійснено комплексне дослідження проблем 
імплементації норм міжнародного гуманітарного права у кримі-
нальне законодавство України. Обґрунтовано вплив міжнародно-
го гуманітарного права на розвиток кримінального законодавства 
України щодо криміналізації серйозних порушень його норм. 
Проведено порівняльно-правовий аналіз кримінального зако-
нодавства України та окремих зарубіжних держав. Розкрито зміст 
та основні ознаки імплементації міжнародного гуманітарного 
права у кримінальне законодавство України. Проаналізовано 
положення Кримінального кодексу України на відповідність 
міжнародно-правовим актам у сфері міжнародного гуманітар-
ного права, а також загальновизнаним принципам та нормам 
міжнародного гуманітарного права. На підставі проведеного 
дослідження наведено висновки та сформульовано відповідні 
пропозиції щодо удосконалення національного кримінального  
законодавства. 

Ключові слова: кримінальне законодавство України, міжна-
родне гуманітарне право, імплементація, порівняльний аналіз, 
злочин, покарання.

61. Прохоренко Михайло Михайлович. Система військового 
законодавства України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 216 арк. 
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Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження вій-

ськового законодавства України 
1.1. Характеристика системи та методів дослідження військо-

вого законодавства України 
1.2. Поняття та сутність військового законодавства України 
1.3. Характеристика елементів, зв’язків і цілісності в систем-

ному дослідженні військового законодавства України 
Розділ 2. Фактори формування та розвитку військового за-

конодавства України 
2.1. Вплив економічної системи на формування та розвиток 

військового законодавства України 
2.2. Політична система як фактор формування та розвитку 

військового законодавства України 
2.3. Формування військового законодавства України соці-

альною системою 
2.4. Система права України – основа формування системи 

військового законодавства України 
Розділ 3. Структура військового законодавства України 
3.1. Закони України в ієрархічній структурі військового за-

конодавства України 
3.2. Ієрархічна структура підзаконних нормативно-правових 

актів військового законодавства України 
3.3. Ієрархічна структура міжнародних договорів військового 

законодавства України 
3.4. Місце військового законодавства в горизонтальній струк-

турі законодавства України 
Висновки 
Список використаних джерел 

Анотація
Прохоренко М. М. Система військового законодавства 

України. —Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.01. — теорія та історія держави  
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і права; історія політичних та правових вчень. – Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню нор-
мативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини в 
сфері формування, розвитку та функціонування Збройних Сил 
України, обґрунтовується необхідність виокремлення їх в авто-
номну систему – військове законодавство України. 

Визначено основні складові системи військового законо-
давства України: предмет, елемент та зв’язки між ними. У ро-
боті встановлено, що військове законодавство України має свій 
єдиний предмет та є комплексним законодавством, що включає 
нормативні приписи, які входять до нормативно-правових актів 
цих галузей законодавства України. Єдність предмету військово-
го законодавства України є ще одним чинником, що підтверджує 
необхідність виокремлення його в окрему галузь законодавства 
України. 

Проаналізовано обумовленість утворення системи військо-
вого законодавства України економічною, політичною, соціаль-
ною системами та системою права. Розкрито ієрархічну струк-
туру військового законодавства України та визначено його місце 
в системі законодавства України як окремої комплексної галузі 
законодавства.

Ключові слова: система, елемент, зв’язки, цілісність, законо-
давство, нормативний припис, фактори формування та розвитку, 
ієрархічна структура, галузева структура.

62. Процик Василь Мирославович. Нормативно-правове за-
безпечення функціонування та оперативно-службової діяльності 
Прикордонних військ України в 1991-2003 роках: історико-пра-
вове дослідження: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 215 арк.

Зміст
Перелік умовних скорочень 
Вступ 
Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження 
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Висновки до Розділу 1 
Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення процесу утво-

рення і становлення прикордонних військ України (30 серпня 
1991 – 1993 рр.) 

Висновки до Розділу 2 
Розділ 3. Правові основи розбудови прикордонних військ 

України в 1994–1999 рр. 
3.1 Виконання завдань Комплексної програми розбудови 

державного кордону України 
3.2 Правове забезпечення оперативно-службової діяльності 

Прикордонних військ як складової частини системи національ-
ної безпеки України 

Висновки до Розділу 3 
Розділ 4. Нормативно-правове забезпечення реформування 

прикордонних військ у державну прикордонну службу України 
(2000-й – липень 2003 року) 

4.1 Виконання прикордонниками вимог правових актів ре-
формування Прикордонних військ у Державну прикордонну 
службу України 

4.2 Нормативно-правове забезпечення розвитку співпраці 
Прикордонних військ з державними органами та організаціями 
та громадськістю прикордоння України 

Висновки до Розділу 4 
Висновки
Список використаних джерел 
Перелік умовних скорочень

63. Прудов Юрій Олександрович. Фінансово-правові засади 
соціальних гарантій військовослужбовців в Україні: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. 
— К., 2007. — 210 арк.

Зміст
Вступ 
Розділ І. Державні соціальні зобов’язання та соціальні гаран-

тії як особлива сфера бюджетного забезпечення і фінансово-пра-
вового регулювання 
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1.1. Теоретико-правові засади формування системи держав-
них соціальних гарантій в Україні 

1.2. Фінансово-правовий вимір соціальних гарантій як 
об’єкту бюджетного забезпечення держави 

1.3. Законодавчо-правові засади визначення фінансо-
вих зобов’язань держави щодо соціального захисту військово - 
службовців 

Висновки до розділу 1 
Розділ ІІ. Проблеми вдосконалення фінансового зако-

нодавства щодо забезпечення соціальних прав військових в  
Україні 

2.1. Законодавчі суперечності в існуючій системі фінансового 
забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців 

2.2. Нормативно-правові проблеми та фінансові механіз-
ми забезпечення військовослужбовців житлом та цивільною 
професією 

2.3. Фінансово-правова нормотворчість щодо перспек-
тив удосконалення соціального захисту військовослужбовців в 
Україні 

Висновки до розділу 2 
Розділ ІІІ. Фінансово-правове забезпечення соціального за-

хисту військових у контексті зарубіжного досвіду 
3.1. Фінансово-правове забезпечення статусу та соціальних 

гарантій військовослужбовців у країнах Заходу
3.2. Нормативно-правові механізми фінансового забезпечен-

ня військовослужбовців у країнах СНД 
Загальні висновки 
Література 

Анотація
Прудов Ю. О. Фінансово-правові засади соціальних  гарантій 

військовослужбовців в Україні. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю  12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Інститут за-
конодавства Верховної Ради України, Київ, 2007.
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У дисертації аргументовано, що соціальні гарантії військо-
вослужбовців  мають розглядатися як фінансові зобов’язання 
держави, забезпечені необхідними фінансовими ресурсами і від-
повідно врегульовані нормами фінансового права. 

Установлено, що найменш розвинутою ланкою ринкових пе-
ретворень в Україні на сучасному етапі є недостатні теоретичне 
обґрунтування та законодавча підтримка соціальної складової 
правової держави, що знаходить своє підтвердження головним 
чином у недоліках бюджетного (фінансово-правового) забезпе-
чення, в тому числі – недостатній дієвості фінансово-правових 
механізмів дотримання законності перш за все щодо соціальних 
гарантій у військовій сфері.

Аргументована рекомендація про те, що подолання супер-
ечності між законодавчо визначеною соціальною спрямованіс-
тю і реальним станом дотримання встановлених соціальних га-
рантій щодо військовослужбовців можливо здійснити за єдиної 
умови -  коли законодавець, формуючи бюджетний кошторис 
та відповідні фінансові витрати на кожен наступний рік, бере 
на себе зобов’язання забезпечити чітко визначений рівень до-
бробуту певним категоріям громадян як компенсацію за осо-
бливий вид їх професійної діяльності; ці зобов’язання мають 
бути законодавчо гарантовані наявними фінансовими ресурса-
ми та власністю держави в тому ж порядку, як і всі інші фінан-
сові зобов’язання, що мають виконуватися в режимі особливих  
прерогатив.

Узагальнено відповідний міжнародний досвід  щодо фі-
нансово-правового забезпечення соціальних потреб військової  
сфери.

Ключові слова:  фінансове право, фінансово-правові  нор-
мативи, соціальне забезпечення військовослужбовців; соціаль-
ні гарантії; соціальний захист; соціальні стандарти; фінансові 
зобов’язання.

64. Пузиревський Євген Борисович. Кримінологічний аналіз 
і запобігання військовим злочинам: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 190 арк.
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Зміст
Вступ 
Розділ 1. Сутність та зміст військових злочинів у контексті 

сучасного стану розвитку кримінологічної науки.
1.1. Військові злочини у структурі сучасної злочинності 
1.2. Військові злочини як форма кримінального конфлікту 
Висновки до розділу 1 
Розділ 2. Кримінологічний аналіз військових злочинів
2.1. Детермінанти військових злочинів 
2.2. Кримінологічна характеристика особи злочинця-вій-

ськовослужбовця та його соціально-психологічний портрет 
2.3. Кримінологічний аналіз мотивів військових злочинів 
Висновки до розділу 2 
Розділ 3. Запобігання військовим злочинам
3.1. Загальносоціальні та спеціальні заходи запобігання вій-

ськовим злочинам 
3.2. Індивідуальне запобігання військовим злочинам 
3.3. Віктимологічна профілактика військових злочинів 
Висновки до розділу 3 
Висновки 
Додатки 
Список використаних джерел

Анотація
Пузиревський Є. Б. Кримінологічний аналіз і запобігання 

військовим злочинам. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. — Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ, Харків, Україна, 2011.

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-прикладних засад 
запобігання військовим злочинам. Визначено основні озна-
ки сучасної військової злочинності, її місце в загальній струк-
турі злочинності, співвідношення із суміжними утвореннями,  
а також пріоритетами боротьби зі злочинністю та запобігання 
їй. Розроблено критерії та здійснено класифікацію військових  
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злочинів, які до того ж розглянуто як форму кримінального кон-
флікту з одночасним встановленням їх динамічних характерис-
тик і показників. Охарактеризовано основні детермінанти вій-
ськових злочинів та обґрунтовано кримінологічну однорідність 
системної злочинної діяльності даного виду. Проаналізовано 
основні характеристики особи злочинця-військовослужбовця, а 
також досліджено мотив і мотивацію військових злочинів через 
призму категорій системного аналізу. Здійснено феноменологіч-
ний аналіз системи протидії військовій злочинності з точки зору 
нової кримінологічної парадигми та охарактеризовано специфі-
ку здійснення загальносоціальних, спеціальних та індивідуаль-
них запобіжних заходів, а також віктимологічної профілактики  
стосовно вказаної категорії злочинів.  Обґрунтовано теоретичну 
можливість та практичну доцільність здійснення прогнозування 
індивідуальної злочинної поведінки даного виду з метою подаль-
шого вжиття заходів впливу та корекції.

Ключові слова: військовий злочин, кримінальний кон-
флікт, детермінація, мотив, мотивація, протидія, запобігання, 
профілактика.

65. Ржевська Валентина Сергіївна. Право держави на са-
мооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнарод-
ної безпеки: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11  / Київ. нац. ун-т  
ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2003. — 211 арк. 

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Поняття права держави на самооборону: формуван-

ня та сучасний стан 
1.1. Історичні форми правового обмеження збройного на-

сильства в міжнародних відносинах
1.2. Становлення сучасного інституту права на самооборону 

відповідно до розвитку принципу незастосування сили або за-
грози силою

1.3. Право держав на самооборону в контексті юридичного 
поняття «право на захист» 
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1.4. Узгодження договірних та звичаєвих норм міжнародного 
права, що регулюють здійснення права на самооборону

Розділ 2. Структура інституту права держави на самооборону 
в сучасному міжнародному праві 

2.1. Визначення правових підстав реалізації права на 
самооборону 

2.1.1. Зміст поняття «збройний напад» 
2.1.2. Звернення потерпілої держави – підстава реалізації 

права на колективну оборону 
2.1.3. Непревентивність самооборони
Висновки

Анотація
Ржевська В. С. Право держави на самооборону в світлі розви-

тку юридичних гарантій міжнародної безпеки. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук із спеціальності 12.00.11 — міжнародне право. — 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Інститут міжнародних відносин. Київ, 2003.

Дисертація присвячена визначенню тенденцій розвитку ін-
ституту права на самооборону в міжнародному праві. Досліджено 
історію формування цього інституту, розвиток його джерел, роз-
крито його місце в системі сучасного міжнародного правопоряд-
ку. Проаналізовано зміст звичаєвих та договірних норм, які ви-
значають підстави та межі здійснення права на індивідуальну або 
колективну самооборону. Показана роль практики Міжнародного 
Суду ООН та Ради Безпеки ООН у розвитку міжнародно-право-
вого регулювання самооборони держав у другій половині ХХ ст.

Особлива увага приділена тенденціям практики держав щодо 
здійснення права на самооборону в період 1991-2001 рр. та впли-
вові цієї практики на систему правових гарантій міжнародного 
миру та безпеки. Розглянуто зв’язок між пошуком міжнародно-
правових підстав для операції «Буря в пустелі» та становленням 
нових форм участі ООН у застосуванні примусу до порушни-
ків міжнародного миру. Проаналізовано правові аспекти участі 
НАТО у підтримці міжнародного миру та безпеки в Європі після 
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завершення «холодної війни». Узагальнено наслідки терористич-
них актів 11 вересня 2001 р. в США для визначення меж та функ-
ціонального спрямування права держав на самооборону.

Ключові слова: самооборона, агресія, колективна безпека, 
справедлива війна, самозбереження, колективна самооборона, 
Рада Безпеки ООН, Міжнародний Суд ООН, НАТО.

66. Ринажевський Богдан Миколайович. Адміністративно-
правове регулювання діяльності військової служби правопоряд-
ку у Збройних Силах України: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / 
Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 339 арк. 

Зміст
Вступ 
Розділ І. Адміністративно-правовий статус Військової служ-

би правопорядку 
у Збройних Силах України 
1.1. Компетенція та повноваження Військової служби право-

порядку у Збройних Силах України 
1.2. Правова основа діяльності Військової служби 

правопорядку 
1.3. Основні завдання та права Військової Служби правопо-

рядку у Збройних Силах України 
Висновки до розділу 1 
Розділ ІІ. Організація військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України 
2.1. Порядок комплектування особового складу Служби 

правопорядку 
2.2. Правове регулювання та організація військової служби у 

Службі правопорядку 
2.3. Права військовослужбовців Служби правопорядку 
2.4. Забезпечення законності в діяльності Служби 

правопорядку 
Висновки до розділу ІІ 
Розділ ІІІ. Функції Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України 
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3.1. Загальне поняття та сутність функцій державного 
управління 

3.2. Профілактична функція Служби правопорядку 
3.3. Правоохоронна функція Служби правопорядку 
3.4. Функції взаємодії Служби правопорядку з органами дер-

жавної влади, місцевого самоврядування і громадськістю 
Висновки до розділу ІІІ 
Розділ ІV. Адміністративно-правові заходи забезпечення при-

мусу в діяльності Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України 

4.1. Правове регулювання застосування військовослужбов-
цями Служби правопорядку примусових заходів 

4.2. Умови і межі застосування військовослужбовцями 
Служби правопорядку спеціальних засобів під час здійснення 
службових обов’язків 

4.3. Підстави і порядок застосування військовослужбовцями 
Служби правопорядку вогнепальної зброї 

Висновки до розділу ІV 
Розділ V. Соціально-правові гарантії військовослужбовців 

Служби правопорядку 
5.1. Соціальне забезпечення військовослужбовців 
Служби правопорядку 
5.2. Правовий захист військовослужбовців Служби 

правопорядку 
5.3. Юридична відповідальність військовослужбовців Служби 

правопорядку 
Висновки до розділу V 
Висновки 
Список використаних джерел 

Анотація
Ринажевський Б. М. Адміністративно-правове регулювання 

діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук зі спеціальності 12.00.07 — адміністративне право 
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і процес; фінансове право; інформаційне право. — Харківський 
національний університет внутрішніх справ, Харків, 2010.

У дисертації досліджено адміністративно-правове регу-
лювання Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, схарактеризовано адміністративно-правовий статус 
Служби правопорядку, розглянуто правову основу функціонуван-
ня Військової Служби правопорядку у Збройних Силах України 
та її основні завдання та права у сфері зміцнення законності, пра-
вопорядку та військової дисципліни серед військовослужбовців 
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворе-
них відповідно до закону, захисту конституційних прав військо-
вослужбовців. Визначено, що Військова служба правопорядку 
є головним суб’єктом забезпечення законності, правопорядку 
та військової дисципліни серед військовослужбовців, що її ді-
яльність є важливим елементом національної безпеки України.

Детально досліджено організацію Військової служби право-
порядку у Збройних Силах України, порядок її комплектування, 
правове регулювання проходження військової служби у Службі 
правопорядку та заходи забезпечення законності в діяльності 
Служби правопорядку.

З наукових позицій проаналізовано поняття, зміст та сутність 
функцій Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, зокрема профілактичної функції, правоохоронної 
функції та функції взаємодії Служби правопорядку з органами 
державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю; об-
ґрунтовано необхідність законодавчого уточнення повноважень 
Служби правопорядку та функціональних напрямків її діяльності.

Особливу увагу приділено дослідженню адміністратив-
но-правових заходів забезпечення процесу діяльності Служби 
правопорядку, правового регулювання застосування військо-
вослужбовцями Служби правопорядку спеціальних засобів під 
час виконання службових обов’язків, вивчено підстави і поря-
док застосування військовослужбовцями Служби правопорядку 
вогнепальної зброї.

У дисертації доведено, що для забезпечення високої ефек-
тивності діяльності Служби правопорядку необхідно посилити  
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соціально-правові гарантії військовослужбовців, а саме: по-
кращити матеріально-технічне забезпечення військовос-
лужбовців Служби правопорядку; упорядкувати їх юридичну 
відповідальність.

У дисертації сформовано напрямки вдосконалення адміні-
стративно-правового регулювання діяльності Служби правопо-
рядку шляхом внесення змін до чинного законодавства та при-
йняття низки відомчих нормативно-правових актів.

Ключові слова: військова служба, Збройні Сили України, 
Служба правопорядку, законність, військова дисципліна, стату-
ти, повноваження, права і завдання, військовий обов’язок.

67. Робак Володимир Анатолійович. Кримінальна відповідаль-
ність за створення не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Акад. 
адвокатури України. — К., 2008. — 259 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Обумовленість встановлення кримінальної відпо-

відальності за створення стійких злочинних об’єднань
1.1. Історико-правовий аналіз розвитку кримінального за-

конодавства України щодо відповідальності за створення стійких 
злочинних об’єднань

1.2. Підстави криміналізації створення стійких злочинних 
об’єднань

1.3. Поняття та ознаки стійких злочинних об’єднань
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Кримінально-правова характеристика створення 

стійких злочинних об’єднань
2.1. Об’єкт злочинів, що передбачають відповідальність за 

створення стійких злочинних об’єднань
2.2. Об’єктивна сторона злочинів, що передбачають відпо-

відальність за створення стійких злочинних об’єднань
2.3. Суб’єкт злочинів, що передбачають відповідальність за 

створення стійких злочинних об’єднань
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2.4. Суб’єктивна сторона злочинів, що передбачають відпо-
відальність за створення стійких злочинних об’єднань

Висновки до розділу 2
Розділ 3. Караність та спеціальні підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності за створення стійких злочинних 
об’єднань

3.1. Караність злочинів, що передбачають відповідальність за 
створення стійких злочинних об’єднань

3.2. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчи-
нення злочинів, що передбачають відповідальність за створення 
стійких злочинних об’єднань

Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Анотація
Робак В. А. Кримінальна відповідальність за створення не 

передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. — Академія адво-
катури України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу кримінально-правових про-
блем кримінальної відповідальності за створення не передбаче-
них законом воєнізованих або збройних формувань.

Досліджено підстави криміналізації цього діяння, подано 
кримінально-правову характеристику злочину, передбаченого ст. 
260 КК України. Уточнюються окремі терміни, які застосовують-
ся у ст. 260 КК України. Детально досліджено форми вчинення 
об’єктивної сторони. Обґрунтовано необхідність перегляду пи-
тання щодо суб’єкта вказаного злочину. 

Виходячи з результатів дослідження, автор вказує недо-
ліки ст. 260 КК, пропонує відповідні законодавчі зміни до КК  
України.
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Ключові слова: не передбачене законом воєнізоване форму-
вання, не передбачене законом збройне формування, вогнепаль-
на зброя, військова техніка.

68. Русу Світлана Дмитрівна. Захист прав військовослужбов-
ців у зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 
джерелом підвищеної небезпеки: Дис. ... канд. юрид. наук: 
20.02.03 / Академія Прикордонних військ України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 1998. — 164 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Основні положення 
Розділ 2. Поняття та особливості визначення джерела підви-

щеної небезпеки у зобов`язаннях, що виникають внаслідок за-
подіяння шкоди військовослужбовцями та військовослужовцям

Розділ 3. Поняття та особливості визначення джерела підви-
щеної небезпеки у зобов`язаннях, що виникають внаслідок за-
подіяння шкоди військовослужбовцями та військовослужовцям

Висновки

Анотація
Русу С. Д. Захист прав військовослужбовців у зобов`язаннях, 

що виникають внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвище-
ної небезпеки. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук  за спеціальністю 20.02.03 — військове право, вій-
ськові аспекти міжнародного права — Академія Прикордонних 
військ України ім. Богдана Хмельницького, 1998.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми окремих 
видів деліктних зобов`язань у військовому праві, деліктоздатності 
військовослужбовців, визначенню особливостей поняття та кла-
сифікації джерела підвищеної небезпеки у військових частинах, 
встановленню умов виникнення зобов`язань внаслідок заподіян-
ня шкоди військовослужбовцями та військовослужбовцям дже-
релом підвищеної небезпеки, особливостей суб`єктного складу 
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зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної 
небезпеки за участю військовослужбовців.  

Ключові слова: зобов`язання внаслідок заподіння шкоди, дже-
рело підвищеної небезпеки, військові частини, військовослуж-
бовці, шкода.

69. Сенько Микола Миколайович. Кримінальна відпо-
відальність за самовільне залишення військової частини або 
місця служби: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2005. —  
217 арк. 

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Розвиток законодавства про кримінальну відпові-

дальність за самовільне залишення військової частини або місця 
служби, що було чинним на українських землях 

Розділ 2. Кримінальна відповідальність за самовільне зали-
шення військової частини або місця служби за законодавством 
зарубіжних держав 

Розділ 3. Юридичний аналіз складу самовільного залишення 
військової частини або місця служби 

3.1. Об’єкт самовільного залишення військової частини або 
місця служби 

3.2. Об’єктивна сторона самовільного залишення військової 
частини або місця служби 

3.3. Суб’єкт самовільного залишення військової частини або 
місця служби

3.4. Суб’єктивна сторона самовільного залишення військової 
частини або місця служби 

Розділ 4. Застосування покарання за самовільне залишення 
військової частини або місця служби 

Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки
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Анотація
Сенько М. М. Кримінальна відповідальність за самовільне 

залишення військової частини або місця служби. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. — Інститут дер-
жави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук 
України — Київ, 2005.

Дисертацію присвячено проблемам кримінальної відпові-
дальності за самовільне залишення військової частини або місця 
служби. Проводиться аналіз історичного розвитку законодавства 
про кримінальну відповідальність за самовільне залишення вій-
ськової частини або місця служби в Україні, а також аналіз кри-
мінальної відповідальності за цей злочин за законодавством зару-
біжних держав. Детально розглядаються об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки цього злочину. По-новому визначається безпосередній 
об’єкт самовільного залишення військової частини або місця 
служби. Пропонується нове найменування ст. 407 КК. Надається 
повний перелік ознак суб’єкта досліджуваного злочину та їх ха-
рактеристика. Визначається форма та зміст вини, із яким може 
бути вчинений цей злочин та характеризується його мотив і мета. 
Крім детального аналізу юридичних ознак складу самовільного 
залишення військової частини або місця служби, досліджуються 
особливості застосування покарання за вчинення цього злочи-
ну, аналізується слідча та судова практику та розглядаються су-
перечливі питання, що виникають в теорії кримінального права 
та на практиці застосування законодавства про злочин, перед-
бачений ст. 407 КК. Сформовано пропозиції щодо подальшого 
вдосконалення чинного кримінального законодавства про від-
повідальність за самовільне залишення військової частини або 
місця служби, а також пропозиції до роз’яснень Верховного Суду 
України.

Ключові слова: самовільне залишення, військова частина, 
місце служби, перебування.
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70. Синиця Андрій Миколайович. Адміністративно-правове 
регулювання у сфері забезпечення прав і свобод військо-
вослужбовців: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т 
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2012. —  
220 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття та особливості адміністративно-правового 

становища військовослужбовців
1.1. Забезпечення прав і свобод військовослужбовців як прі-

оритетний напрям реалізації державної політики у сфері націо-
нальної безпеки

1.2. Права, свободи та обов’язки військовослужбовців як еле-
менти їх адміністративно-правового статусу 

1.3. Обмеження прав і свобод військовослужбовців
1.4. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

у сфері забезпечення прав і свобод військовослужбовців 
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Особливості адміністративно-правового забезпе-

чення прав і свобод військовослужбовців
2.1. Юридичні гарантії прав і свобод військовослужбовців: 

поняття і види
2.2. Особливості реалізації окремих гарантій прав і свобод 

військовослужбовців
2.3. Забезпечення прав і свобод військовослужбовців при при-

тягненні до дисциплінарної та адміністративної відповідальності
2.4. Соціальний захист військовослужбовців
Висновки до розділу 2
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Синиця А. М. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

забезпечення прав і свобод військовослужбовців. — На правах 
рукопису.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право. — Національний уні-
верситет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. — Харків, 
2012.

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним пробле-
мам адміністративно-правового регулювання у сфері забезпе-
чення прав і свобод військовослужбовців. Аналізується поняття 
військової служби як особливого різновиду державної служби, 
розглянуто категорії прав, свобод та законних інтересів військо-
вослужбовців, їх обов’язків. Проаналізовано питання дієвості 
та підвищення ефективності юридичних гарантій забезпечення 
прав і свобод військовослужбовців. Окремо розглядаються пи-
тання забезпечення прав військовослужбовців при притягнен-
ні їх до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. 
Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового ре-
гулювання у сфері адміністративно-правового забезпечення прав 
і свобод військовослужбовців.

Ключові слова: військова служба, військовослужбовці, 
права, свободи, обов’язки, юридичні гаранти, адміністративна 
відповідальність, дисциплінарна відповідальність, соціальний  
захист.

71. Сич Василь Олексійович. Методика розслідування злочи-
нів, пов’язаних з порушенням державного кордону: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 20.02.03 / Академія прикордонних військ України  
ім. Б. Хмельницького. — Хмельницький, 1998. — 176 арк. 

Анотація
Сич В. О. Методика розслідування злочинів, пов`язаних із 

порушенням державного кордону. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук  із спеціальності 20.02.03 — Військове право; вій-
ськові аспекти міжнародного права. Академія Прикордонних 
військ України. — Хмельницький, 1998. — Рукопис.
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Дисертація присвячена дослідженню особливостей  забез-
печення охорони кордону,  організації розкриття та розсліду-
вання її порушень у сучасних умовах. Дана криміналістична 
характеристика злочинів, пов`язаних із  порушенням держав-
ного кордону, сформульовані основні положення методики 
розслідування даного виду злочинів та пропозиції щодо удо-
сконалення організації та проведення розслідування порушень  
кордону.

Ключові слова: методика розслідування, криміналістична ха-
рактеристика злочинів, порушення кордону.

72. Сігал Олексій Леонідович. Адміністративно-правові заса-
ди носіння форменого одягу у військових формуваннях України: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Держ. НДІ МВС України. — 
К., 2011. — 196 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Генеза розвитку адміністративно-правових відносин 

у сфері носіння форменного одягу
1.1. Загальна характеристика військових формувань в Україні
1.2. Концептуальні підходи запровадження адміністративно-

правового механізму у сфері носіння форменого одягу
1.3. Ґенеза законодавства щодо носіння форменого одягу у 

військових формувань України
Висновки до першого розділу
Розділ 2. Організаційно-правове забезпечення відповідаль-

ності за порушення в сфері носіння форменого одягу у військових 
формуваннях

2.1. Роль органів виконавчої влади у забезпеченні носіння 
форменого одягу у військових формуваннях

2.2. Юридична відповідальність за порушення порядку носін-
ня форменого одягу у військових формуваннях України

2.3. Дисциплінарне провадження у справах порушення но-
сіння форменого одягу відповідно до сучасного законодавства

Висновки до другого розділу
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Розділ 3. Напрями удосконалення законодавства щодо но-
сіння форменого одягу 

3.1. Міжнародний досвід у сфері забезпечення носіння фор-
меного одягу у «силових структурах»

3.2. Напрями удосконалення та можливості кодифікації за-
конодавства у сфері носіння форменого одягу

Висновки до третього розділу
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Сігал О. Л. Адміністративно-правові засади носіння форме-

ного одягу у військових формуваннях України. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Державний 
науково-дослідний інститут МВС України. — Київ, 2011.

Дисертацію присвячено проблемі носіння форменого одягу 
у військових формуваннях України. У роботі розглянуто загаль-
нотеоретичні положення щодо носіння форменого одягу у вій-
ськових формуваннях, сформульовано поняття та різновиди вій-
ськових формувань на території нашої держави, визначено мету, 
функції та ознаки носіння форменого одягу особовим складом 
військових формувань.

Проаналізовано історію та сучасний стан законодавства щодо 
носіння форменого одягу у військових формуваннях України. 
Виокремлено тенденції розвитку законодавства щодо носіння 
форменого одягу у військових формуваннях України. Розкрито 
роль органів виконавчої влади у забезпеченні носіння форменого 
одягу, визначено фактори, які негативно впливають на означені 
процеси.

У дисертаційному дослідженні також проаналізовано між-
народний досвід у сфері забезпечення носіння форменого одягу 
у «силових структурах», наголошено на тому, що його засвоєння 
сприятиме успішному формуванню вітчизняного законодавства 
у досліджуваній сфері.
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В дисертації сформульовано основні напрями реформування 
та можливості кодифікації законодавства у сфері носіння фор-
меного одягу.

Ключові слова: військові формування, формений одяг, 
юридична відповідальність, правопорушення, дисциплінарне 
провадження.

73. Скрильник Олена Олександрівна. Міжнародно-правова 
регламентація боротьби з найманством: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / НАН України, Київ. ун-т права. — К., 2010. — 215 арк. 

Зміст
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найманців

3.1. Поняття відповідальності в міжнародному праві
3.2. Відповідальність за здійснення воєнних злочинів
3.3. Проблеми реалізації міжнародно-правових норм у бо-

ротьбі з найманством
Висновки до розділу 3
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Список використаних джерел
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Анотація
Скрильник О. О. Міжнародно-правова регламентація бороть-

би з найманством. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. —  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
— Київ, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню міжнародних догово-
рів та інших нормативно-правових актів щодо заборони вербу-
вання, використання, фінансування і навчання найманців та 
щодо співробітництва держав у сфері боротьби з найманством 
як основних суб’єктів міжнародних правовідносин із приводу 
дотримання міжнародних норм щодо заборони найманської  
діяльності.

У дисертації висвітлюється питання розвитку найманства за 
фармаційним підходом, причини виникнення такого явища, ви-
значення поняття найманця та ознаки такої категорії осіб, між-
народно-правова регламентація боротьби з найманством.

Досліджується проблема боротьби з найманством на міжна-
родному рівні, а саме: проблема застосування до правопоруш-
ників норм, що регламентують боротьбу з вербуванням, вико-
ристанням, фінансуванням і навчанням найманців; діяльність 
міжнародних організацій і співробітництво держав у боротьбі з 
найманством; проблема формування реальних міжнародних та 
внутрішніх механізмів боротьби з найманством.

Ключові слова: найманець, найманство, боротьба з найман-
ством, злочин у міжнародному праві, реалізація міжнародно-
правових норм у боротьбі з найманством, співробітництво країн 
у боротьбі з найманством, Міжнародна конвенція про бороть-
бу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням 
найманців.

74. Скуріхін Сергій Миколайович. Правова культура офі-
церського складу Збройних Сил України: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — О., 2011. —  
212 арк.
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бовців. Компетентна правосвідомість офіцерів
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церського складу Збройних Сил України
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Розділ 4. Рівень І шляхи формування правової культури офі-

церського складу збройних сил України
4.1. Конкретно-соціологічне дослідження правової культури 

офіцерського складу Збройних Сил України
4.2. Особливості правової соціалізації в умовах проходження 

військової служби
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Висновки до розділу 4
Висновки
Додаток А. Анкета конкретно-соціологічного дослідження 

правової культури офіцерського складу Збройних Сил України
Список використаних джерел

Анотація
Скуріхін С. М. Правова культура офіцерського складу 

Збройних Сил України. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень. — Національний 
університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011.

Дисертація є першим загальнотеоретичним дослідженням 
правової культури офіцерського складу Збройних Сил України.

У роботі правова культура військовослужбовців Збройних 
Сил України визначена не просто як правова субкультура стійкої 
соціальної групи, а як статусна правова культура.

Специфіка військової служби, а також статусні характеристи-
ки офіцерського складу Збройних Сил України дозволили зроби-
ти висновок, що їх статусна правова культура, формуючись без-
посередньо у практиці реалізації військового права, передбачає 
більш глибоке знання законодавства, але тільки в межах ком-
петенції. Правову культуру офіцерів визначено як компетентну, 
під якою слід розуміти стан правового розвитку, що виражений у 
певному рівні правової свідомості і військово-професійної діяль-
ності, пов’язаної з реалізацією і застосуванням норм військового 
права офіцерами у межах їх компетенції.

Здійснено аналіз структурних компонентів правової культури 
офіцерів та досліджено умови і шляхи формування й підвищення 
правової культури офіцерів.

Ключові слова: інформаційно-семіотичний підхід, статусна 
правова культура військовослужбовців, правові традиції у пра-
вовій культурі військовослужбовців, правові аномалії у правовій 
культурі військовослужбовців, правосвідомість офіцерів, правове 
мислення офіцерів, правовий менталітет офіцерів, компетентна 
правова культура офіцерів, правова соціалізація офіцерів, право-
ве виховання офіцерів.
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75. Слюсаренко Сергій Вікторович. Адміністративно-правове 
регулювання режиму земель оборони: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07 / Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2009. — 
210 арк. 

Зміст
ВСТУП
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Висновки до розділу 
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2.2. Юридична характеристика адміністративних правопору-

шень щодо використання земель оборони
2.3. Особливості провадження у справах про адміністратив-

ні правопорушення у сфері земельних відносин щодо земель 
оборони

Висновки до розділу 
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Слюсаренко С. В.  Адміністративно-правове регулювання ре-

жиму земель оборони. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних  наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право. — Державний 
науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ 
України. — Київ, 2009.



201

Дисертацію присвячено адміністративно-правовому ре-
гулюванню режиму земель оборони, порядку їх використан-
ня, відповідальності за порушення законодавства про вико-
ристання земель оборони. Дано визначення земель оборо-
ни – це землі, надані для розміщення і постійної діяльності 
військових частин, установ, військово-навчальних закладів, 
підприємств та організацій Збройних Сил України, інших 
військових формувань, утворених відповідно до законів  
України.

Визначено зміст земельних відносин через виокремлення їх 
складових: відносин у сфері управління земельним фондом та 
відносин у сфері раціонального використання та охорони зе-
мель оборони; їх місце та роль в структурі суспільних відносин. 
Досліджено механізм адміністративно-правового регулювання 
режиму земель оборони, охарактеризовано адміністративно-
правові засоби охорони земельних відносин. Проаналізовано 
сутність та підстави адміністративної відповідальності за пору-
шення у сфері земельних відносин, виділено види таких адміні-
стративних проступків, визначено особливості адміністративної 
відповідальності за порушення щодо використання земель обо-
рони. Охарактеризовано ступінь захищеності законодавством 
про адміністративну відповідальність земельних відносин та ви-
значено прогалини у цій сфері. Сформульовано конкретні про-
позиції щодо удосконалення законодавства про адміністратив-
ну відповідальність за проступки в сфері земельних відносин, 
за порушення законодавства щодо регулювання режиму земель  
оборони.

Ключові слова: правовий режим земель оборони, земельні 
відносини; адміністративна відповідальність, правова охорона 
земель оборони, землі військових формувань.

76. Старіцин Олексій Валентинович. Правові основи служби 
кримських татар у військових формуваннях Російської імперії 
(1784-1917 рр.): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 262 арк. 
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4.1. Правові підстави організації та служби лейб-гвардії крим-
ськотатарських підрозділів 

4.2. Воєнні та охоронні функції кримськотатарських лейб-
гвардійських підрозділів 
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5.2. Охоронна, каральна та воєнна функції кримськотатар-
ських військових підрозділів в умовах дії загальної військової 
повинності 

Висновки
Примітки 
Список використаних джерел та літератури

Анотація
Старіцин О. В. Правові основи служби кримських татар у 

військових формуваннях Російської імперії (1784 –1917 рр.). 
— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових вчень. — Таврійський на-
ціональний університет ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2007.

Дисертація присвячена дослідженню законодавчих та підза-
конних актів, на підставі яких здійснювалася служба кримських 
татар у військових формуваннях Російської імперії у 1784-1917 
рр., та виявленню особливостей її проходження.

Встановлені правові засади служби усіх кримськотатарських 
військових формувань, що створювалися протягом зазначеного 
періоду: Таврійських татарських дивізіонів бешлейського вій-
ська в Криму (1784-1796 рр.); Кримських кіннотатарських пол-
ків (1806-1812 рр.); лейб-гвардії кримськотатарських підрозді-
лів (1827-1890 рр.); в умовах дії акту про загальний військовий 
обов’язок (1869-1917 рр.). 

В дисертації міститься аналітичний огляд проходження вій-
ськової служби кримських татар, визначається її специфіка, що 
полягала у виконанні кримськотатарськими формуваннями не 
стільки воєнних (бойових) дій, скільки охоронних, міліційних, 
прикордонних, фельд’єгерських, каральних тощо, які були пе-
реважаючими у мирний час аж до введення загальної військової 
повинності.  

Ключові слова: кримськотатарські військові формування, 
правові основи військової служби кримських татар, загальноім-
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перське законодавство, підзаконні акти щодо військової служби 
кримських татар, військові традиції, функції кримськотатар-
ських військових формувань (охоронні, міліційні, прикордонні, 
фельд’єгерські, каральні).

77. Стасюк Сергій Васильович. Історико-правова традиція 
регулювання збройних конфліктів: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. 
— 202 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Правова традиція регулювання збройних конфлік-

тів: особливості ґенези
1.1. Правова традиція регулювання збройних конфліктів 

Стародавнього світу
1.2. Гуманітарно-правові підходи до розв’язання збройних 

конфліктів у добу Середньовіччя
1.3. Гуманітарно-правові засади регулювання збройних кон-

фліктів у епоху Відродження та Нового часу
1.4. Правова традиція розв’язання збройних конфліктів у дру-

гій половині XIX – початку XXІ століття
Висновки до розділу
Розділ 2. Історико-правовий досвід розв’язання збройних 

конфліктів міжнародною спільнотою
2.1. Правовий зміст збройного конфлікту в контексті істо-

ричного досвіду його розв’язання
2.2. Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів 

міжнародними правовими засобами
2.3. Контроль за виконанням вимог міжнародного права 

збройних конфліктів та відповідальність за їхнє порушення 
Висновки до розділу
Розділ 3. Вітчизняна правова традиція регулювання збройних 

конфліктів
3.1. Історичні передумови зародження та розвитку україн-

ської правової традиції регулювання збройних конфліктів
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3.2. Національне законодавство і право регулювання зброй-
них конфліктів: історичний досвід взаємодії

3.3. Імплементація права збройних конфліктів до національ-
ного законодавства України: історична традиція та перспективи

Висновки до розділу
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Стасюк С. В. Історико-правова традиція врегулювання 

збройних конфліктів. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень. — Інститут законо-
давства Верховної Ради України, Київ, 2011.

Дисертація присвячена системному дослідженню міжнарод-
но-правових аспектів регулювання сучасних збройних конфлік-
тів у контексті усталеної історико-правової традиції дотримання 
правил ведення війни. Проаналізовано еволюцію історико-пра-
вової традиції регулювання збройних конфліктів, з’ясовано за-
кономірності переходу від синкретичних норм звичаєвого права 
до розгалуженої системи кодифікованого міжнародного права 
збройних конфліктів.

З позиції системного підходу розкрито історичні передумо-
ви зародження та розвитку української правової традиції регу-
лювання збройних конфліктів як демократичного підґрунтя ві-
тчизняної політико-правової думки. У цьому сенсі обґрунтовано 
головні напрями імплементації норм права збройних конфлік-
тів до національного законодавчого поля, які базуються на істо-
ричних, національних та ментальних особливостях української  
спільноти.

Ключові слова: держава, звичаєве право, імплементація, істо-
рико-правова традиція, історичний досвід, національне законо-
давство, політико-правова традиція, право збройних конфліктів, 
українська правнича думка.
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78. Тимощук Олександр Валентинович. Охоронний апарат 
Української Держави (квітень-грудень 1918 р.): історико-право-
ве дослідження: Дис. ... докт.  юрид. наук: 12.00.01 / Одес. нац. 
юрид. акад. — О., 2000. — 436 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ І. Історичні передумови й організаційно-правові за-

сади створення гетьманського охоронного апарату 
1.1. Охоронна політика Тимчасового уряду, Центральної 

Ради, більшовицької УНР та радянських «південних» республік 
в 1917 - квітні 1918 рр.

1.2. Анархо-кримінальна ситуація в Україні як одна з переду-
мов приходу до влади генерала П. Скоропадського 

13. Гетьманська охоронна концепція та її нормативне 
забезпечення

Розділ II. Державна варта Міністерства внутрішніх справ
2.1. Функціональне призначення і організаційна структура
2.2. Кадрова робота і соціальний захист службовців
2.3. Матеріальне постачання і спорядження вартових 

підрозділів
2.4. Основні напрями службової діяльності
Розділ III. Армія в охоронній системі гетьманату
3.1. Історичні особливості гетьманської військової концепції
3.2. Воєнізована адміністрація та служба безпеки голови 

держави
3.3. Центральні установи та територіальні військово-охорон-

ні підрозділи
3.4. Військові частини особливого призначення
Розділ IV. Охоронні установи та збройні сили міністерств 

Фінансів, Шляхів та Земельних справ
4.1. Органи економічної безпеки
4.2. Залізнична охорона
4.3. Державна лісова сторожа
Розділ V. Судовий апарат та установи з виконання покарань
5.1. Гетьманська юстиція «цивільного відомства»
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5.2. Пенітенціарна система гетьманату
5.3. Німецько-австрійська військова юстиція
Розділ VI. Добровольчі охоронні формування
6.1. Українська військово-козацька організація
6.2. «Хліборобські» загони самооборони
6.3. Міські добровольчі дружини
Розділ VII. Охоронний апарат Української Держави під час 

повалення гетьманату П. Скоропадського
Підсумки дослідження
Джерела та література
Додатки 

Анотація
Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави 

(квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження. 
— Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридич-
них наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень.  Одеська національна 
юридична академія. Одеса, 2000.

Автор висвітлив історичні передумови та організаційно-пра-
вові засади створення охоронного апарату Української Держави 
1918 р., визначив сутність охоронної концепції гетьмана Павла 
Скоропадського та форми її нормативного забезпечення.  
Встановлено, що структурними елементами охоронної системи 
останнього українського гетьманату були підрозділи Державної 
варти МВС, воєнізована адміністрація та служба безпеки голови 
держави, центральні установи та територіальні військово-охо-
ронні підрозділи, військові частини особливого призначення, 
охоронні установи та збройні сили міністерств фінансів, шляхів і 
земельних справ, судовий апарат та заклади виконання покарань, 
а також добровольчі охоронні формування.  Доводиться, що роз-
галужений гетьманський охоронний апарат створювався на під-
ставі широкого використання російської імперської нормативної 
спадщини з урахуванням українських національних особливос-
тей та історичного моменту. Неспроможність охоронної системи, 
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збудованої П. Скоропадським, забезпечити непохитність його 
влади зумовлена причинами не організаційного, а політичного 
характеру. Спростовуються визначення державно-політичного 
режиму гетьмана як «диктаторського», «маріонеткового», а його 
охоронного апарату як «карального», «репресивного».

Ключові слова: державно-політичний режим, охоронний 
апарат, охоронна система, органи безпосереднього примусу, 
Державна варта, військово-охоронні підрозділи, органи еконо-
мічної безпеки, судовий апарат, німецько-австрійський військо-
вий контингент.

79. Ткачук Олег Степанович. Судовий розгляд кримінальних 
справ про порушення статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями Збройних Сил України: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. 
— 216 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Особливості предмету доказування в кримінальних 

справах про порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями

1.1. Загальна характеристика військових злочинів, 
що посягаються на статутні правила взаємовідносин між 
військовослужбовцями

1.2. Особливості предмету доказування у кримінальних спра-
вах про порушення взаємовідносин між військовослужбовцями

Розділ 2. Судове слідство в кримінальних справах про порушен-
ня статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

2.1. Допит підсудного, потерпілого, свідків та дослідження 
їх показань

2.2. Дослідження висновку експерта
2.3. Дослідження речових доказів, протоколів слідчих і судо-

вих дій, інших документів
Розділ 3. Судові дебати і останнє слово підсудного при роз-

гляді кримінальних справ про порушення статутних правил вза-
ємовідносин між військовослужбовцями.
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3.1. Промова військового прокурора
3.2. Промова захисника
3.3. Правова природа та зміст останнього слова підсудного 

в кримінальних справах про порушення статутних правил вза-
ємовідносин військовослужбовців

Розділ 4. Обгрунтування та мотивування обвинувального ви-
року в кримінальних справах про порушення статутних правил 
взаємовідносин між військовослужбовцями.

Висновки
Додатки

Анотація
Ткачук О. С. Дисертація присвячена вивченню проблемних 

питань судового розгляду кримінальних справ про порушення 
статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 
Збройних Сил. Враховуючи, що в Україні вперше проводиться 
подібне дослідження, автор проаналізував також найбільш ха-
рактерні ознаки діяльності військових судів України по здійснен-
ню правосуддя та предмет доказування в кримінальних справах, 
пов’язаних із злочинами проти порядку підлеглості та військової 
ввічливості. При цьому конкретизовано перелік обставин, які 
підлягають доказуванню в кримінальних справах цієї категорії і, 
виходячи з даного переліку, прослідковано порядок та особливос-
ті дослідження доказів під час судового слідства, шляхи усунення 
суперечностей та неповноти попереднього слідства. На підставі 
вивчення 1280 кримінальних справ пов’ язаних  з порушенням 
статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, 
дисертант проаналізував діяльність військових прокурорів та за-
хисників адвокатів як під час судового слідства військових судів, 
так і в ході судових дебатів.  Визначено, які проблеми виникають 
в процесі обгрунтування та мотивування обвинувальних вироків 
військових судів і запропоновано рекомендації по їх вирішенню.

Результатом дисертаційного дослідження стали пропо-
зиції про вдосконалення чинного кримінально-процесуаль-
ного, кримінального та військового законодавства України 
щодо правового становища військовослужбовців, розширення  
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прав підсудних, потерпілих, цивільних позивачів та цивільних 
відповідачів, захисту потерпілих і свідків від неправомірного  
впливу.

Ключові слова: військовий суд, судовий розгляд, порушення 
статутних правил взаємовідносин військовослужбовців.

80. Туркот Микола Семенович. Кримінальна відповідаль-
ність за зловживання військовою службовою особою владою 
або службовим становищем: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 
/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2007. —  
210 арк. 

Зміст
Перелік скорочень
Вступ
Розділ 1. Об’єктивні ознаки зловживання військовою служ-

бовою особою владою або службовим становищем 
1.1. Об’єкт зловживання військовою службовою особою вла-

дою або службовим становищем
1.2. Об’єктивна сторона зловживання військовою службовою 

особою владою або службовим становищем
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Суб’єктивні ознаки зловживання військовою служ-

бовою особою владою або службовим становищем 
2.1. Суб’єктивна сторона зловживання військовою службо-

вою особою владою або службовим становищем
2.2. Суб’єкт зловживання військовою службовою особою 

владою або службовим становищем
2.3. Деякі питання кримінологічної характеристики особис-

тості суб’єкта злочину, передбаченого статтею 
Кримінального кодексу України
Висновки до розділу 2
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
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Анотація
Туркот М. С. Кримінальна відповідальність за зловживання 

військовою службовою особою владою або службовим станови-
щем. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. — Національна 
юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Харків, 
2007.

Дисертація присвячена проблемам кримінальної відпові-
дальності за зловживання військовою службовою особою вла-
дою або службовим становищем. Проаналізовано об’єктивні і 
суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 423 КК. 
Досліджено окремі питання кримінологічної характеристики 
особистості злочинця – суб’єкта злочину, що розглядається. 
Розроблено пропозиції щодо удосконалення відповідних поло-
жень чинного кримінального законодавства України та практики 
його застосування.

Ключові слова: зловживання владою або службовим станови-
щем, проходження військової служби, несення військової служ-
би, військова службова особа, особистість злочинця.

81. Тюрин Сергей Сергеевич. Дисциплинарная ответствен-
ность военнослужащих Вооруженных Сил Украины: Дисс. ...  
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одесский национальный ун-т  
им. И. И. Мечникова. — О., 2002. — 197 л. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття військової дисципліни і підстави дисци-

плінарної відповідальності військовослужбовців
Розділ 2. Система і повноваження суб’єктів, які накладають 

дисциплінарні стягнення
Розділ 3. Дисциплінарне провадження
Висновки
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Анотація
Тюрін С. С. Дисциплінарна відповідальність військово-служ-

бовців Збройних сил України. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове право. Національний 
університет внутрішніх справ. Харків, 2002.

В роботі аналізуються основні питання інституту дисциплі-
нарної відповідальності військовослужбовців в умовах переходу 
України до ринкових відносин і реформування армії. В запропо-
нованому дослідженні розглядається роль і значення дисциплі-
нарної відповідальності в дотриманні умов законності і право-
порядку в Збройних силах України, в забезпеченні прав, честі і 
гідності військовослужбовців. 

Разом з дослідженням сформульовані пропозиції з вдоско-
налення законодавства про дисциплінарну відповідальність вій-
ськовослужбовців, запропоновані рекомендації щодо оптимізації 
порядку накладання дисциплінарних стягнень, надаються про-
позиції, скеровані на удосконалення дисциплінарної відпові-
дальності військовослужбовців в Збройних силах України.

Ключові слова: дисципліна, дисциплінарний проступок, дис-
циплінарна відповідальність, військовослужбовці, Збройні сили.

82. Хавронюк Микола Іванович. Кримінальна відповідальність 
за перевищення військовою посадовою особою влади чи посадо-
вих повноважень: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академія 
Служби безпеки України. — К., 1997. — 225 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Соціальна обумовленість кримінальної відпові-

дальності за перевищення військовою посадовою особою влади 
чи посадових повноважень та поняття цього злочину

1.1. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності 
за перевищення військовою посадовою особою влади чи поса-
дових повноважень
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1.2. Поняття перевищення військовою посадовою особою 
влади чи посадових повноважень

Розділ 2. Юридичний аналіз складу перевищення військовою 
посадовою особою влади чи посадових повноважень

2.1. Об’єкт перевищення військовою посадовою особою 
влади чи посадових повноважень

2.2. Об’єктивна сторона перевищення військовою посадовою 
особою влади чи посадових повноважень

2.3. Суб’єкт перевищення військовою посадовою особою 
влади чи посадових повноважень

2.4. Суб’єктивна сторона перевищення військовою посадо-
вою особою влади чи посадових повноважень

Розділ 3. Кваліфіковані види перевищення військовою по-
садовою особою влади чи посадових повноважень

3.1. Перевищення військовою посадовою особою влади чи 
посадових повноважень, вчинене із застосуванням зброї

3.2. Перевищення військовою посадовою особою влади чи 
посадових повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки

3.3. Перевищення військовою посадовою особою влади чи 
посадових повноважень, вчинене у воєнний час або в бойовій 
обстановці

Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Хавронюк М. І. Кримінальна відповідальність за перевищен-

ня військовою посадовою особою влади чи посадових повнова-
жень. — Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.08. — кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. Інститут держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 1998.

В дисертації розглядаються питання соціальної обумовле-
ності кримінальної відповідальності за перевищення військо-
вою посадовою особою влади чи посадових повноважень, да-
ється поняття перевищення влади чи посадових повноважень 
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та досліджуються його специфічні ознаки, робиться детальний 
юридичний аналіз складу цього злочину та його кваліфікованих 
видів, формулюються відповідні пропозиції щодо удосконалення 
законодавства і судової практики України.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, перевищення 
влади чи посадових повноважень, військова посадова особа, іс-
тотна шкода, тяжкі наслідки, застосування зброї, воєнний час, 
бойова обстановка.

83. Царенко Володимир Іванович. Формування правосві-
домості особистості військовослужбовців-прикордонників 
України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київ. нац. ун-т  
ім. Т. Шевченка. — К., 2003. — 209 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття, ознаки та визначення правосвідомості 

військовослужбовців-прикордонників України
1.1. Методологія і бібліографія наукового дослідження пи-

тань правосвідомості 
1.2. Поняття і сутність правосвідомості особистості на при-

кладі військовослужбовця-прикордонника України 
1.3. Функції правосвідомості особистості військовослужбов-

ців-прикордонників України 
Висновки 
Розділ 2. Структура і рівень правосвідомості військовослуж-

бовців-прикордонників України 
2.1. Структура правосвідомості особистості військовослуж-

бовців-прикордонників України 
2.2. Рівень правосвідомості військовослужбовців-прикор-

донників строкової служби
2.3. Рівень правосвідомості військовослужбовців за 

контрактом 
Висновки 
Розділ 3. Завдання, мета й зміст правового виховання вій-

ськовослужбовців-прикордонників України
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3.1. Поняття, мета і завдання правового виховання 
військовослужбовців-прикордонників

3.2. Форми, методи та засоби правового виховання 
військовослужбовців-прикордонників

Висновки 
Загальні висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 
Додаток А. Анкета для проведення соціологічного опитуван-

ня військовослужбовців-прикордонників строкової служби 
Додаток Б. Анкета для проведення соціологічного опитуван-

ня військовослужбовців-прикордонників за контрактом 
Додаток В. Доповнення до розділу Y «Виховна робота» стату-

ту Прикордонних військ з охорони державного кордону України. 
Частина ІІ. Прикордонна застава 

Анотація
Царенко В. І. Формування правосвідомості особистості вій-

ськовослужбовців-прикордонників України. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю: 12.00.01 — теорія та історія дер-
жави і права; історія політичних та правових учень. — Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Київ,  
2003.

У дисертації здійснено комплексне дослідження питань сут-
ності, структури і функцій правосвідомості  на прикладі військо-
вослужбовців Прикордонних військ України.

Автором визначено рівень правосвідомості військовослуж-
бовців строкової служби Прикордонних військ України та вій-
ськовослужбовців за контрактом, запропоновано визначення 
правосвідомості військовослужбовця-прикордонника та науко-
во обгрунтовані теоретичні положення моделі правосвідомості 
військовослужбовця Прикордонних військ України.

Визначено правове виховання цієї категорії військовослуж-
бовців, його мету, завдання. Здійснено аналіз засобів, форм і мето-
дів правового виховання військовослужбовців-прикордонників.
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Запропоновано доповнення до Статуту Прикордонних військ 
з охорони державного кордону України та запропоновано прак-
тичні рекомендації щодо покращення правового виховання вій-
ськовослужбовців-прикордонників України.

Ключові слова: правова свідомість, функції правосвідомості, 
модель правової свідомості, правове виховання.

84. Цибуленко Євген Миколайович. Міжнародно-правове ре-
гулювання застосування звичайних озброєнь: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут 
міжнародних відносин. — К., 1999. — 184 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття та еволюція розвитку Гаазького права.
Розділ 2. Проблеми міжнародно-правового регулювання об-

меження застосування протипіхотних мін
Розділ 3. Міжнародно-правовий механізм заборони нових 

видів зброї. 
Висновки

Анотація
Цибуленко Є. М. Міжнародно-правове регулювання застосу-

вання звичайних озброєнь. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — 
Інститут міжнародних відносин Київського університету імені 
Тараса Шевченка, Київ, 1999.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад між-
народно-правового регулювання застосування звичайних озбро-
єнь, історико-правового аспекту проблеми, а також конкретних 
прикладів заборони або обмеження застосування різноманітних 
видів звичайної зброї. У дисертації обґрунтовується необхідність 
заборони зброї об’ємного вибуху, а також розроблені конкретні 
рекомендації щодо механізмів заборони сучасних куль, що легко 
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розгортаються або сплющуються в тілі людини та не підпадають 
під діючі норми.

Значну увагу приділено практичним питанням, направле-
ним на підвищення ефективності міжнародно-правового регулю-
вання застосування звичайних озброєнь, зокрема протипіхотних 
мін. Розглядаються питання імплементації норм міжнародно-
го права в законодавстві України. Пропонується проект статті 
Кримінального кодексу України щодо порушення норм, які ре-
гулюють методи та засоби ведення бойових дій.

Ключові слова: міжнародно-правове регулювання, звичайні 
озброєння, заборона, обмеження застосування, імплементація, 
методи та засоби ведення бойових дій.

85. Цимбалістий Тарас Олегович. Конституційно-правовий 
статус державного кордону України: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 20.02.03 / Академія Прикордонних військ України  
ім. Б. Хмельницького. — Хмельницький, 1998. — 213 арк.

Зміст 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні питання державного кордону України
Поняття, зміст та принципи конституційно-правового ста-

тусу державного  кордону України
Становлення і розвиток державного кордону України
Розділ 2. Конституційно-правові засади функціонування 

державного кордону України
2.1. Режими в прикордонному просторі України
2.2. Державно-правові основи охорони державного кордону 

України
2.3. Відповідальність за порушення законодавства про дер-

жавний кордон України
2.4. Проблеми вдосконалення законодавства про державний 

кордон України
Висновки
Список опублікованих праць
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Анотація
Цимбалістий Т. О. Конституційно-правовий статус державно-

го кордону України. — Рукопис. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 20.02.03 
— військове право; військові аспекти міжнародного права. — 
Академія Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького, 
Хмельницький, 1998. 

Дисертацію присвячено малоопрацьованим у науці кон-
ституційного права питанням правового статусу державно-
го кордону України. Розглянуто теоретичні питання держав-
ного кордону України, історичні основи його становлення, з 
конституційно-правової точки зору проаналізовано режимні 
правила, що діють у прикордонному просторі України, визна-
чено державно-правові основи охорони державного кордо-
ну України, відповідальність за порушення законодавства про 
державний кордон. Сформульовано висновки і пропозиції, 
які повинні сприяти як подальшому дослідженню даних про-
блем, так і вдосконаленню механізму правового регулювання 
державного кордону, а також підвищенню ефективності його  
охорони. 

Ключові слова: державний кордон, прикордонна політика, 
прикордонний простір, територія.

86. Чайка Вадим Олександрович. Кримінальна відповідаль-
ність за посягання на життя працівника правоохоронного органу, 
члена громадського формування з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону або військовослужбовця: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 
2012. — 237 арк.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Становлення і розвиток законодавства про пося-

гання на життя працівника правоохоронного органу на теренах 
сучасної України

Висновки до розділу 1
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Розділ 2. Об’єктивні ознаки посягання на життя праців-
ника правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

2.1. Об’єкт посягання на життя працівника правоохоронного 
органу, члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону або військовослужбовця

2.2. Об’єктивна сторона посягання на життя працівни-
ка правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

Висновки до розділу 2
Розділ 3. Суб’єктивні ознаки посягання на життя праців-

ника правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

3.1. Суб’єкт посягання на життя працівника правоохо-
ронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військово - 
службовця

3.2. Суб’єктивна сторона посягання на життя працівни-
ка правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

Висновки до розділу 3
Розділ 4. Відмежування посягання на життя працівника пра-

воохоронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослуж-
бовця від суміжних складів злочинів

Висновки до розділу 4
Розділ 5. Кримінальне законодавство зарубіжних країн про 

посягання на життя працівника правоохоронного органу
Висновки до розділу 5
Висновки
Список використаних джерел
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87. Чудик-Білоусова Надія Іванівна. Організаційно-правові 
проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служ-
би України. — Ірпінь, 2004. — 232 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Становлення і розвиток законодавства про пося-

гання на життя працівника правоохоронного органу на теренах 
сучасної України

Висновки до розділу 1
Розділ 2. Об’єктивні ознаки посягання на життя праців-

ника правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

2.1. Об’єкт посягання на життя працівника правоохоронного 
органу, члена громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону або військовослужбовця

2.2. Об’єктивна сторона посягання на життя працівни-
ка правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

Висновки до розділу 2
Розділ 3. Суб’єктивні ознаки посягання на життя праців-

ника правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

3.1. Суб’єкт посягання на життя працівника правоохо-
ронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військово - 
службовця

3.2. Суб’єктивна сторона посягання на життя працівни-
ка правоохоронного органу, члена громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця

Висновки до розділу 3
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Розділ 4. Відмежування посягання на життя працівника пра-
воохоронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослуж-
бовця від суміжних складів злочинів

Висновки до розділу 4
Розділ 5. Кримінальне законодавство зарубіжних країн про 

посягання на життя працівника правоохоронного органу 
Висновки до розділу 5
Висновки
Список використаних джерел

Анотація
Чудик-Білоусова Н. І. Організаційно-правові проблеми мате-

ріальної відповідальності військовослужбовців. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук зі спеціальності 12.00.07 — теорія управління; ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право — Національна академія державної податкової служби 
України. — Ірпінь, 2004.

У роботі досліджуються напрямки вдосконалення правового 
регулювання матеріальної відповідальності військовослужбовців, 
яка розглядається як самостійний вид юридичної відповідальнос-
ті військовослужбовців. Запропоновано закріпити два види мате-
ріальної відповідальності: обмежену і повну. Визначено поняття 
та склад військового майнового правопорушення як підстави ма-
теріальної відповідальності. Передбачено чітке визначення по-
рядку притягнення до матеріальної відповідальності, проведення 
службового розслідування, правового статусу посадової особи, 
яка його проводить, порядку відшкодування заподіяної шкоди, 
способів й механізмів забезпечення законності при притягненні 
військовослужбовців до матеріальної відповідальності. Подано 
перелік обставин, які звільняють від притягнення до матеріальної 
відповідальності. 

Ключові слова: військовослужбовець; командир (начальник); 
військове майно; шкода; виконання обов’язків військової служ-
би; наказ командира (начальника); матеріальна відповідальність; 
військове майнове правопорушення.
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88. Шапаренко Сергій Олександрович. Відповідальність вій-
ськовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС 
за скоєння адміністративних проступків та порядок її реалізації: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Донецький юридичний ін-т 
Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. — Донецьк, 2007. — 
226 арк. 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Характеристика адміністративної відповідальності 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 
ОВС за скоєння адміністративних проступків 

1.1. Поняття адміністративної відповідальності військовос-
лужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС

1.2. Правова характеристика обставин, що виключають адмі-
ністративну відповідальність військовослужбовців та осіб рядо-
вого і начальницького складу ОВС

1.3. Адміністративні стягнення, які застосовуються при при-
значенні покарання військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницького складу ОВС

1.4. Порядок і умови накладення адміністративних стягнень 
на військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 
ОВС

Висновки до розділу
Розділ 2. Юридична характеристика адміністративних про-

ступків, відповідальність за які поширюється на військовослуж-
бовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС 

2.1. Поняття і юридичний аналіз адміністративних правопо-
рушень, відповідальність за які поширюється на військовослуж-
бовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС

2.2. Класифікація адміністративних правопорушень, за вчи-
нення яких несуть відповідальність військовослужбовці та особи 
рядового і начальницького складу ОВС

2.3. Провадження у справах про адміністративні правопору-
шення, за вчинення яких несуть відповідальність військовослуж-
бовці та особи рядового і начальницького складу ОВС
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2.4. Виконання постанов про накладення адміністративних 
стягнень на військовослужбовців та осіб рядового і начальниць-
кого складу ОВС

Висновки до розділу
Розділ 3. Профілактика адміністративних правопорушень 

серед військовослужбовців та осіб рядового і начальницького 
складу ОВС

Висновки до розділу
Висновки
Список використаної літератури 
Додатки

Анотація
Шапаренко С. О. Відповідальність військовослужбовців та 

осіб рядового і начальницького складу ОВС за скоєння адміні-
стративних проступків та порядок її реалізації. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук зі спеціальності 12.00.07 — адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. — Національний 
аграрний університет, Київ. 2008.

Дисертація присвячена питанням встановлення, регла-
ментації і реалізації адміністративної відповідальності військо-
вослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС. 
З’ясовуються поняття адміністративної відповідальності вій-
ськовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, 
обставини, що виключають таку відповідальність, характеризу-
ються адміністративні стягнення і порядок їх накладення на вій-
ськовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, 
досліджуються ознаки адміністративних правопорушень, за вчи-
нення яких військовослужбовці і працівники міліції відповідають 
у загальному порядку, проведено класифікацію адміністративних 
правопорушень військовослужбовців та осіб рядового і началь-
ницького складу, окреслено коло адміністративних правопору-
шень, за вчинення яких військовослужбовці та особи рядово-
го і начальницького складу повинні нести відповідальність на 
загальних підставах, охарактеризовано процесуальний порядок  
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притягнення військовослужбовців та осіб рядового і начальниць-
кого складу ОВС до відповідальності. Окремо з’ясовується питан-
ня профілактики адміністративних деліктів серед військовослуж-
бовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, значення 
заходів адміністративної відповідальності для їх попередження.

Ключові слова: відповідальність, адміністративні стягнення, 
особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці, 
адміністративні правопорушення, дисциплінарні стягнення, 
профілактика.

89. Шевченко Валентин Павлович. Конституційно-правові 
основи військового правосуддя в Україні: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02 / НАН України. Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 176 арк. 

Зміст
Вступ 
Розділ І. Конституційні засади здійснення правосуддя вій-

ськовими судами в Україні
1.1. Військове правосуддя у системі судової влади 
1.2. Конституційні основи функціонування військових судів 
1.3. Забезпечення конституційних гарантій незалежності вій-

ськового правосуддя 
Розділ ІІ. Питання правового статусу, організації та діяльності 

військових судів 
2.1. Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної 

юрисдикції 
2.2. Проблеми визначення юрисдикції військових судів 
2.3. Порядок та особливості утворення військових судів 
2.4. Реалізація військовими судами завдань військового 

правосуддя 
Розділ ІІІ. Удосконалення діяльності військових судів в умо-

вах здійснення судово-правової реформи в Україні 
3.1. Судово-правова реформа і військове правосуддя в Україні 
3.2. Загальні передумови реформування військового 

правосуддя 
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3.3. Напрями вдосконалення діяльності військових судів 
Висновки 
Список використаних джерела

Анотація
Шевченко В. П. Конституційно-правові основи військового  

правосуддя в Україні. — Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право. 
— Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ,  
2002.

У дисертації запропоновано комплексне дослідження ін-
ституту військової юстиції, визначення функціонування даного 
інституту в системі правосуддя в органічному зв’язку з особли-
востями організації військового управління. Проаналізовано 
конституційно-правові засади функціонування військових 
судів в Україні. Визначено їх місце в системі судоустрою, ста-
тус, питання юрисдикції, утворення та діяльності, в тому числі 
з урахуванням характеристики порівняльно-правового аналізу 
регулювання вказаних питань у різних країнах світу. Розглянуто 
існуючий стан здійснення військового правосуддя в Україні. 
Проаналізовано необхідність та загальні передумови рефор-
мування системи військових судів, напрями удосконалення 
їх діяльності в умовах здійснення судово-правової реформи. 
Дано конкретні рекомендації практичного характеру щодо по-
ліпшення законодавства про судоустрій, судочинство та статус  
суддів.  

Ключові слова: правосуддя, військова юстиція, військове 
управління, військовий суд, судоустрій, юрисдикція, судочин-
ство, судово-правова реформа, спеціалізація правосуддя.

90. Щербатих Віктор Юрійович. Організаційно-правові осно-
ви створення та діяльності військової міліції (поліції) України: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Акад. держ. податк. служби 
України. — Ірпінь, 2001. — 207 арк.
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Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні передумови створення військової поліції 

України 
Розділ 2. Організаційні основи розбудови і становлення вій-

ськової поліції України
Розділ 3. Правове регулювання розбудови і становлення 

органів військової поліції України і забезпечення законності ії 
функціонування

Висновки

Анотація
Щербатих В. Ю. Органiзацiйно-правовi основи створення та 

дiяльності вiйськової мiлiцiї (полiцiї) України. — Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спецiальнiстю 12.00.07 — теорiя управлiння; 
адмiнiстративне право і процес; фiнансове право. — Академiя 
державної податкової служби України, Ірпінь, 2001.

Дисертацію присвячено питанням удосконалення організа-
ції функціонування системи державних правоохоронних орга-
нів України у Збройних Силах та інших військах, забезпечення 
результативного професійного адміністра¬тивного нагляду за 
законністю їхньої діяльності та організації боротьби зі злочин-
ністю на територіях військових частин та серед військовослуж-
бовців у зв’язку з виконанням службових обов’язків шляхом 
створення та розбудови військової поліції України. Визначено 
поняття військової поліції України, запропоновані організацій-
ні основи її створення та розбудови, компетенція, структура та 
функції військової поліції. Рекомендовано військову поліцію 
України створити під егідою Президента України, як міжгалузе-
вий державний правоохоронний орган, головними напрямками 
діяльності якого повинні стати профілактичний, оперативно-
розшуковий, адміністративний, слідчо-криміналістичний та  
пенітенціарний.

Ключові слова: військова поліція, Воєнна організація, безпека 
особи, права, свободи, профілактика, законність, дисципліна.
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91. Яремко Віктор Ярославович. Адміністративно-правове 
регулювання діяльності воєнізованої охорони на залізничному 
транспорті: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Л., 2011. — 244 арк. 

Зміст
Перелік умовних скорочень 
Вступ 
Розділ 1. Теоретико-правові основи функціонування воєні-

зованої охорони на залізничному транспорті 
1.1. Історіографія створення та розвитку воєнізованої охоро-

ни на залізничному транспорті 
1.2. 1.2. Місце та значення підрозділів воєнізованої охорони у 

системі органів Державної адміністрації залізничного транспорту 
України 

1.3. Нормативно-правове регулювання діяльності підрозділів 
воєнізованої охорони на залізничному транспорті 

Висновки до розділу 1 
Розділ 2. Організаційно-правові форми діяльності воєнізо-

ваної охорони на залізничному транспорті 
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92. Ярин Владимир Михайлович. Организационные и 
правовые основы деятельности органов дознания в пограничных 
войсках Украины: Дисс. ... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Академия 
пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого. — 
Хмельницкий, 1998. — 220 л. 

Анотація
Ярін В. М. Організаційні і правові основи діяльності органів 

дізнання в Прикордонних військах України — рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

дичних наук за спеціальністю 20.02.03 — військове право; вій-
ськові аспекти міжнародного права. — Академія Прикордонних 
військ України, Хмельницький, 1998.

Дисертація присвячена дослідженню організаційно-право-
вих аспектів діяльності органів дізнання в Прикордонних вій-
ськах і інших військових формуваннях України, шляхом удоско-
налення та реорганізації діяльності цих органів.

У цьому відношенні актуальним є питання про правомірність 
поєднання в особі командира військової частини, з”єднання, 
начальника військового закладу повноважень єдиноначальника 
та органу дізнання, перспективи реформування даного органу. 
Автор вважає, що поєднання таких повноважень не відпові-
дає положенням Конституції та міжнародним правовим актам. 
Акцентується, що дізнавачі повинні мати вищу юридичну осві-
ту та здійснювати діяльність органів дізнання як самостійні 
структурні підрозділи, які знаходяться під наглядом військового  
прокурора.

Ключові слова: дізнання, орган дізнання, правове положення, 
завдання, структура, оперативно-розшукова діяльність.

93. Ярмаки Владимир Христофорович. Международное гума-
нитарное право, применяемое в период вооруженных конфлик-
тов и имплементация его Украиной: Дисс. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / Одесская национальная юридическая академия. — О., 
2002. — 198 л. 
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Анотація
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — 
Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню актуальних питань 
становлення й розвитку міжнародного гуманітарного права, що 
застосовується в період збройних конфліктів, та проблем його 
імплементації Україною. Розглядаються концептуально-ін-
ституціональні питання генезису міжнародного гуманітарного 
права, що застосовується в період збройних конфліктів, міжна-
родно-правова регламентація ведення війни й обґрунтовується 
необхідність його подальшої кодификації, аналізуються питання 
імплементації міжнародного гуманітарного права в національне 
законодавство України.

Ключові слова: права людини, міжнародне гуманітарне право, 
що застосовується в період збройних конфліктів, право війни, 
кодификація міжнародного гуманітарного права, імплементація 
міжнародного гуманітарного права. 
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