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ративних правовідносин, що виникають у сфері використання військового майна в Україні; зроблено 

висновки про особливості даного виду правовідносин. 

Ключові слова: правовідносини, адміністративні правовідносини, військове майно, суб’єкти, 

об’єкт, зміст.  

 

Ю. Д. Кучинский 

Административные правоотношения в сфере использования военного имущества: понятие, виды, 

особенности 

В статье исследованы понятие и структура административных правоотношений, возникающих 

в сфере использования военного имущества в Украине; охарактеризованы элементы структуры ад-

министративных правоотношений, возникающих в сфере использования военного имущества в 

Украине; сделаны выводы об особенностях данного вида правоотношений. 

Ключевые слова: правоотношения, административные правоотношения, военное имущество, 

субъекты, объект, содержание. 

 

Yu. Kuchinsky 

Administrative legal relations in the field of use of military property: concept, kinds, features 

In the article the concept and structure of administrative relations arising from the use of munitions in 

Ukraine; Author’s definition of such relationships; described elements of the structure of administrative re-

lations arising from the use of munitions in Ukraine; Based on the analysis conclusions about the features of 

this type of relationship. 

Key words: legal, administrative, legal, military estate, subject, object, content. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Одним із основних елементів адміністративно-

правового режиму військового майна є порядок 

використання відповідного майна. В процесі та-

кого використання виникають різні види суспі-

льних правовідносин, серед яких доцільно виді-

лити адміністративні, господарські, фінансові, 

відносини міжнародного спів-робітництва та ін. 

Різноманітність правовідносин, що виникають у 

сфері використання військового майна, обумов-

лена тим, що в цьому процесі задіяні різномані-

тні суб’єкти, а також тим, що регулювання ре-

жиму використання військового майна регламе-

нтується нормами різних галузей права. В сис-

темі цих правовідносин саме адміністративні 

займають особливе місце, оскільки вони поши-

рюються на всі сфери використання військового 

майна. 

Водночас, необхідно зауважити на необ-

хідність чіткого розмежування адміністратив-

них від інших видів правовідносин, що виника-

ють в досліджуваній сфері, оскільки в теоретич-

ній площині це впливає на визначеність предме-

та та об’єкта правового регулювання, а в прак-

тичній – створює передумови для розмежування 

різних видів процедур та механізмів правового 

регулювання. 

Актуальність теми дослідження під-

тверджується тим, що у науці адміністративного 

права не розроблено єдиного підходу до визна-
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чення поняття та особливостей адміні-стратив-

них правовідносин, що виникають у сфері вико-

ристання військового майна. 

Метою статті є визначення поняття та особ-

ливостей адміністративних правовідносин, що 

виникають у сфері використання військового 

майна в Україні.  

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі ас-

пекти адміністративних правовідносин у різних 

сферах досліджували такі вчені, як: 

С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, С. О. Іванов, 

І. В. Логінов, В. К. Колпаков, О. Л. Копиленко, 

В. П. Ольховець, С. Г. Стеценко, М. З. Романюк, 

Е. О. Шевченко та багато інших. Однак, на сьо-

годнішній день відсутні комплексні наукові ро-

боти, присвячені визначенню поняття, видів та 

особливостей адміністративних правовідносин, 

що виникають у сфері використання військово-

го майна, що ще раз підкреслює важливість та 

актуальність запропонованої теми.  

Виклад основного матеріалу. Для визна-

чення поняття адміністративних право-

відносин, які виникають у сфері вико-ристання 

військового майна, необхідно з’ясувати поняття 

«правовідносини», дослідити їх структуру, а та-

кож визначити поняття та особливості деяких 

видів таких правовідносин за галузевою озна-

кою. 

Так, у науковій літературі правові відносини 

визначаються як суспільні відносини, урегульо-

вані нормою права, учасники яких мають 

суб’єктивні юридичні права та обов’язки. При 

цьому традиційним є підхід, відповідно до якого 

правовідносини мають складну структуру і 

включають в себе такі елементи: суб’єкти; 

об’єкти; зміст правовідносин [1, c. 53]. 

Подібне уявлення про сутність пра-

вовідносин у правовій науці вже є усталеним, 

що обумовлюється наступними ознаками даної 

категорії: 1) такі відносини є соціальними за 

своєю природою, тобто виникають між соціаль-

ними суб’єктами; 2) до правових належать лише 

ті соціальні відносини, які регламентуються 

правовими нормами; 3) правовий характер соці-

альних правовідносин обумовлений необхідніс-

тю захисту прав та інтересів всіх учасників пра-

вовідносин, узгодження інтересів різних соціа-

льних груп, а також публічних інтересів. 

У процесі використання військового майна 

виникає цілий ряд суспільних правовідносин, 

основними з яких виступають адміністративні. 

Дане твердження обґрунтовується тим, що пра-

вовий режим використання військового майна 

базується передусім на адміністративно-

управлінських та організаційних процедурах, 

які регламентуються нормами адміністра-

тивного законодавства.  

В науковій літературі адміністративно-

правові відносини визначаються як різновид 

юридичних відносин, які виникають на основі 

адміністративно-правових норм, формально за-

кріплених у правових актах, вони виявляють се-

бе переважно у вигляді відносин право-

регулятивних та правоохоронних, мають органі-

заційний та виконавчо-розпорядчий характер, 

захищені державним примусом [2, с. 18]. 

Сутність адміністративних правовідносин 

найбільшою мірою виявляється у характерних 

ознаках даного виду правовідносин. 

Зокрема, Е. О. Шевченко виділяє такі ознаки 

адміністративно-правових відносин: 1) виник-

нення в сфері публічного управління; 2) однією 

зі сторін обов’язково є орган влади; 

3) врегульовані адміністративно-правовими но-

рмами; 4) їх учасники виступають носіями прав 

і обов’язків у сфері державного управління; 

5) мають державно-публічний ха-рактер; 6) є 

стосунками влади-підпорядкування і визнача-

ються юридичною нерівністю сторін; 7) можуть 

виникнути за ініціативою будь-якого суб’єкта 

адміністративного права, згода іншої сторони не 

є обов’язковою; 8) порушення стороною своїх 

обов’язків зумовлює її відповідальність перед 

державою в особі її компетентних органів; 

9) для органів управління їх права є одночасно і 

обов’язками; 10) за порушення обов’язків засто-

совуються, як правило, заходи адміністративно-

го примусу; 11) спори між сторонами мають 

особливий правовий режим забезпечення закон-

ності (адміністративний і судовий) [3, с. 1118]. 

Виходячи із наведених ознак, адміні-

стративні правовідносини, що виникають у сфе-

рі використання військового майна, можемо ви-

значити як регламентовані нормами адміністра-

тивного законодавства суспільні правовідносин, 

зміст яких складають права та обов’язки 

суб’єктів цих правовідносин щодо здійснення 



Кучинський Ю. Д. 

Юридичний вісник 2 (43) 2017 79 

управління та створення орга-нізаційно-

правових умов для забезпечення належного ви-

користання військового майна, а також цільово-

го та функціонального використання такого 

майна. 

Науковцями розроблено декілька концепт-

туальних підходів до класифікації адміністрати-

вних правовідносин. Наприклад, В. К. Колпаков 

пропонує об’єднати їх в чотири типи адмініст-

ративних правовідносин: 1) відносини публіч-

ного управління; 2) відносини адміністративних 

послуг; 3) відносини відповідальності публічної 

адміністрації за неправомірні дії або бездіяль-

ність; 4) відносини відповідальності за пору-

шення встановленого порядку і правил 

[4, с. 102]. 

Подібний підхід заслуговує на увагу, однак 

враховуючи предметну особливість адміні-

стративних правовідносин, що виникають у 

сфері використання військового майна, необхі-

дно виділити такі їх види: 1) правовідносини 

щодо здійснення управління використанням 

військового майна; 2) правовідносини щодо ор-

ганізації безпосереднього використання війсь-

кового майна; 3) правовідносини щодо застосу-

вання адміністративної відповідальності за по-

рушення режиму використання військового 

майна. Розглянемо означені види адміністрати-

вних правовідносин більш детально, зокрема, 

проаналізуємо їх структурні елементи – 

суб’єктів, об’єкти та зміст. 

Так, суб’єктами правовідносини щодо здійс-

нення управління у сфері використання військо-

вого майна виступають Кабінет Міністрів Укра-

їни, Міністерство оборони України, начальник 

Генерального штабу, начальники та командири 

відповідних військових формувань та підрозді-

лів Збройних Сил України, а також військовос-

лужбовці, підприємства, установи та організації, 

які здійснюють господарську діяльність у сфері 

оборонної промисловості. 

При цьому в законодавстві України розрізня-

ється адміністративне та безпосереднє керів-

ництво Збройними Силами України.  

Згідно Закону України «Про Збройні Сили 

України» адміністративне керівництво Зброй-

ними Силами України – діяльність, спрямована 

на всебічне забезпечення життєдіяльності 

Збройних Сил України, їх функціонування та 

розвитку в межах виконання основних завдань 

державної політики у сфері оборони. Даний вид 

керівництва здійснює Міністр оборони України.  

В свою чергу, начальник Генерального шта-

бу здійснює безпосереднє військове керівництво 

Збройними Силами України. Останнє являє со-

бою діяльність, спрямовану на здійснення захо-

дів щодо розвитку Збройних Сил України, їх те-

хнічного оснащення, підготовки та всебічного 

забезпечення, визначення основ їх застосування, 

а також управління ними [5].  

Таким чином, в порядку адміністративного 

керівництва вирішуються питання щодо реалі-

зації державної політики України в сфері вико-

ристання військового майна на загально-

державному рівні, а в порядку безпосереднього 

керівництва забезпечується виконання завдань 

своєчасного, повного та належного забезпечен-

ня Збройних Сил України майном, а також його 

належного використання. 

Іншими суб’єктами управлінських правовід-

носин щодо використання військового майна 

виступають заступник командира полку (окре-

мого батальйону) з озброєння (інженерно-

авіаційної служби), начальник інженерної слу-

жби полку, начальник служби метрології та ста-

ндартизації (метролог) полку, начальник служби 

ракетно-артилерійського озброєння полку, на-

чальник бронетанкової служби полку, началь-

ник автомобільної служби полку та інші особи 

начальницького та рядового складу Збройних 

Сил України [6]. Причому особи начальницько-

го складу можуть виступати по відношенню до 

вищестоящих керівників підпорядкованими 

суб’єктами, а по відношенню нижчестоящих та 

осіб рядового складу – уповноваженими. Вер-

ховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України відповідно до Конституції України ви-

ступає Президент України. 

Зміст адміністративних правовідносин щодо 

здійснення управління використанням вій-

ськового майна складають повноваження відпо-

відних суб’єктів.  

Так, відповідно до Статуту внутрішньої слу-

жби Збройних Сил України заступник команди-

ра полку (окремого батальйону) з озброєння 

(інженерно-авіаційної служби) – начальник тех-

нічної частини у мирний і воєнний час відпові-

дає за технічне забезпечення полку (окремого 
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батальйону); за технічний стан, правильну екс-

плуатацію, ремонт та евакуацію озброєння, бо-

йової та іншої техніки під-порядкованих служб; 

за зберігання боєприпасів і забезпечення ними 

підрозділів (крім авіаційних); за облік і збері-

гання зброї та боєприпасів на складах та ін. З ці-

єю метою заступник командира полку (окремо-

го батальйону) з озброєння (інженерно-

авіаційної служби) наділяється такими повно-

важеннями: керувати технічною підготовкою 

особового складу полку (окремого батальйону), 

проводити заняття з офіцерами і прапорщиками 

полку з вивчення озброєння, техніки і боєпри-

пасів, водіння машин, організації та здійснення 

технічного забезпечення, а також заходи щодо 

підготовки класних технічних спеціалістів; ор-

ганізовувати експлуатацію, ремонт та евакуацію 

озброєння, бойової та іншої техніки, забезпечу-

ючи їх постійну справність та ін. 

Об’єктом адміністративних правовідносин 

щодо управління використанням військового 

майна виступають дії та поведінка військовос-

лужбовців та інших учасників цих правовідно-

син щодо визначення порядку використання рі-

зних видів військового майна, встановлення об-

межень щодо використання військової техніки 

та озброєння, а також інших видів майна з об-

меженим цивільним обігом, щодо здійснення 

контролю за використанням військового майна, 

інструктування військо-вослужбовців щодо по-

рядку використання зброї та іншої військової 

техніки тощо. 

Що стосується правовідносин з організації 

безпосереднього використання військового 

майна, то суб’єкти цих правовідносин не відріз-

няються від тих, що є учасниками дослідженого 

вище виду адміністративних правовідносин. 

Зміст цих правовідносин складають повно-

важення Збройних Сил України щодо викорис-

тання військового майна. Причому в залежності 

від виду військового майна визначається і поря-

док його використання. 

Інші види військового майна (землі, примі-

щення, автотранспорт та ін.) можуть використо-

вуватися виключно за цільовим та функціональ-

ним призначенням. 

Важливою складовою адміністративних пра-

вовідносин щодо організації використання вій-

ськового майна є його списання.  

Зокрема, згідно Наказу Міністерства оборони 

України «Про затвердження Порядку списання 

військового майна у Збройних Силах України» 

організація списання військового майна покла-

дається на відповідних командирів (начальни-

ків) військових частин (установ, організацій). 

Списання військового майна, яке знаходиться 

на обліку у структурному підрозділі Міністерс-

тва оборони України, уповноваженому здійсню-

вати облік над-лишкового військового майна, 

здійснюється його керівником (за погодженням 

відповідної служби забезпечення), заступника-

ми Міністра оборони України (згідно з надани-

ми повноваженнями) та Міністром оборони Ук-

раїни [7]. 

Означені суб’єкти мають такі повноваження 

у сфері списання військового майна: зат-

верджувати акти на переведення військового 

майна в останню (найнижчу) категорію; призна-

чати комісію для списання військового май-

на [7]. 

Об’єктом даного виду адміністративних пра-

вовідносин є поведінка та дії військово-

службовців рядового та начальницького складу 

щодо безпосередньої експлуатації військового 

майна. 

Правовідносини щодо застосування адмініс-

тративної відповідальності за порушення режи-

му використання військового майна виникають 

у разі допущення порушення режиму викорис-

тання військового майна. Його суб’єктами є вій-

ськовослужбовці, а також суди під час розгляду 

справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушенням режиму використання 

військового майна, та прокурор, командири (на-

чальники) військових частин під час складання 

протоколів про адміністративні правопорушен-

ня.  

Зміст даного виду адміністративних право-

відносин складають права та обов’язки (повно-

важення) їх учасників щодо виявлення та фікса-

ції фактів вчинення адміністративних правопо-

рушень, розгляду та винесення рішення по 

справі, застосування адміністративних стягнень 

до військовослужбовців та інших осіб, винних у 

вчиненні адміністративних правопорушень що-

до порушення режиму використання військово-

го майна. 
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Об’єктом правовідносин щодо застосування 

адміністративної відповідальності за порушення 

режиму використання військового майна є дії та 

поведінка військовослужбовців та інших 

суб’єктів зі складання протоколів про адмі-

ністративні правопорушення, розгляду справ 

про адміністративні правопорушення в цій сфе-

рі та застосування до винних осіб адміністрати-

вних санкцій. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз 

дозволяє констатувати, що у сфері вико-

ристання військового майна виникає цілий ряд 

адміністративних та інших видів правовідносин, 

які необхідно чітко відмежовувати, оскільки 

кожний вид правовідносин відрізняється проце-

дурно та змістовно. Адміністративні правовід-

носин є обов’язковою складовою діяльності 

Збройних Сил України щодо використання вій-

ськового майна, в той час як інші – можуть ви-

никати, але не є обов’язковими (господарські, 

міжнародні тощо). Основними критеріями від-

межування адміністративних від інших видів 

правовідносин, які виникають у сфері вико-

ристання військового майна, є їх особливості, 

які в найбільшій мірі виявляються у специфіці 

структурних елементів: змісті та об’єкті, а в де-

яких випадках – суб’єктах. Однак, для досяг-

нення більш чіткого розмежування доцільно за-

стосовувати комплексний підхід. 
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