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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

У статті проаналізовано історико-правові та нормотворчі особливості здійснення
систематизації військового законодавства України протягом IX – початку
XXI століть на українських землях як етнічної держави, так і держав, які вплинули на
його становлення, розвиток та сучасний стан.
З метою здійснення ефективної систематизації військового законодавства України,
яке характеризується розбалансованістю та безсистемністю актів внаслідок
перманентних змін в умовах політико-економічної нестабільності, збройної агресії
РФ та триваючого особливого періоду, здійснено порівняльний історико-правовий
аналіз стану та здобутків у сфері практично-прикладного військово-кодифікаційного
досвіду, який повинен бути врахований при упорядкуванні законодавства у сфері
оборони України.
У результаті проведеного дослідження встановлено тенденції та нормативноправові особливості кожного історичного періоду систематизації військового
законодавства на українських землях. З’ясовано, що до XVII століття приписи
військового законодавства були лише вкраплені в акти загального законодавства;
поява регулярного війська призвела до інституційної систематизації у формі окремих
військово-статутних актів. Єдина галузево-цільова систематизація військового
законодавства відбулася у формі інкорпорації і тільки після здійснення систематизації
загального законодавства шляхом видання Зводу військових постанов 1839, 1859,
1869 років. Систематизація військового законодавства XX–XXI століття охопила ще
більшу сферу військово-адміністративних, військово-службових, військово-бойових,
цивільно-військових суспільних відносин, але рудиментарний вплив Зводу військових
постанов зберігається у військово-статутних та військово-кримінальних актах
України. Галузева систематизація військового законодавства у формі кодифікації
(єдиний Військовий Кодекс) або міжгалузева – у сфері оборони (єдиний Кодекс
національної оборони) не має найближчих перспектив внаслідок слабкої теоретикоправової та практично-прикладної розробленості.
Ключові слова: систематизація, інституційна систематизація, цільова галузева
систематизація, звід військових постанов, військове законодавство України,
законодавство у сфері оборони України.
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1. Вступ
Актуальність зазначеної проблематики пов’язана
з визначенням спроможності органів державного військово-адміністративного управління військовими формуваннями здійснити систематизацію законодавства
у сфері оборони України в умовах триваючого особливого періоду.
Метою дослідження є аналіз та виявлення в історичному минулому українських земель позитивного
нормотворчо-систематизаційного досвіду у сфері оборони. Використовуючи філософський, історичний, діалектичний, порівняльний наукові методи, ми здійснили
спробу вирішити завдання із обґрунтування пропозицій
щодо використання історично-правого військово-кодифікаційного конструктиву у сучасному процесі систематизації військового законодавства України. Теоретичні основи систематизації законодавства України
досліджували вітчизняні науковці В.С. Ковальський,
І.П. Козінцев, В.І. Риндюк, О.Ф. Скакун, М.О. Теплюк,
Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик; окремі правові
питання – Ю.М. Бисага, О.Я. Рогач (кодифікаційні акти
в системі законодавства України); Ж.О. Дзейко (функції
законодавчої техніки); В.М. Тарасюк, Є.В. Погорєлов
(кодифікаційна техніка). Питання систематизації
військово-адміністративного
законодавства
України – І.М. Коропатнік, В.Й. Пашинський; кодифікації законодавства у сфері оборони – П.П. Богуцький,
О.П. Котляренко, О.В. Кривенко, М.М. Прохоренко
та ін. Але історико-правові аспекти втілення позитивного досвіду систематизації військового законодавства
на українських землях ще не були предметом наукового
дослідження.
2. Періодизація процесу систематизації військового законодавства на українських землях
Зважаючи на особливості історико-політичного становища українських земель, які протягом 750 років
були розчленовані та перебували у складі інших держав, генезис систематизації військового законодавства України можливо розподілити на 7 періодів існування на українських землях як етнічної держави,
так і держав, які вплинули на його становлення,
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розвиток та сучасний стан: 1) Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
(IX–XIV ст.); 2) Великого князівства Литовського (XIV–XVI ст.); 3) Української козацько-гетьманської держави доби Речі Посполитої та Московії
(XVI–XVIII ст.); 4) Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій
(XVIII–поч. XX ст.); 5) Української (народної) держави доби збройних визвольних змагань (1917–1920); 6) Української держави (УРСР) радянської доби
(1920–1991); 7) України, як суверенної правової держави (після 24.08.1991).
3. Історико-правова та військово-адміністративна характеристика
3.1. Перший період характеризується вкрапленням окремих приписів
військової сфери у систематизований нормативний збірник давньоруського
права – Руську Правду, які упорядкували правовий статус ратних людей (князь,
дружина, ополчення) з метою захисту життя, здоров’я, приватної власності
князя та його лицарського оточення; механізм кримінально-правової охорони
військової організації Київської Русі XI ст. Це підтверджують приписи ст. 1, 22,
28, 32, 33 Короткої [1, с. 77–80] та ст. 3, 9, 10, 86 Просторової [1, с. 108–120]
Руської Правди.
3.2. Другий період, що тривав після розпаду Київської Русі та захоплення
наддніпрянських українських земель литовськими князями (XIV–XVI ст.ст.)
відзначений упорядкуванням військового законодавства в межах окремого
розділу II. «Про оборону земську» Статуту Великого князівства Литовського
(далі – Статут ВКЛ) в ред. 1529 р. [2, с. 196–197], 1566 р. [3, с. 30–42] та 1588 р.
[4, с. 26]. Аналіз змісту р. II засвідчує перший військово-адміністративний досвід упорядкування матеріально-процедурних механізмів: прийняття рішення
щодо оголошення воєнного стану (арт. 2); реалізації загальної військової повинності (арт. 1) та звільнення від її виконання (арт. 3,9,11,12); припису та мобілізації війська (арт. 6,16; 28-I); військової субординації та ієрархії військової
старшини (арт. 17-I); визначення критеріїв (віковий, статевий) придатності до
військової служби (арт. 12); комплектування війська найманцями (арт. 23,24);
продовольчого та фуражного забезпечення війська (арт. 19,20); військово-кримінальної охорони матеріальних приписів військового законодавства. Упорядковані юридичні конструкції складів таких військових злочинів: запізнення на
військову службу (арт. 13); самовільне залишення військової служби (арт. 10);
втеча з поля бою (арт. 14); марнотратство військового майна (арт. 15); недбале
несення вартової служби (арт. 11-I); пограбування та насильство в поході
(арт. 21); привласнення знахідки на війні (арт. 25). За їх скоєння встановлені покарання: продовження терміну військової служби; штраф; звільнення
з військової посади (хоружего); втрата гідності; втрата землі (маєтку, майна);
смертна кара. Але військово-кримінальний охоронний механізм застосовувався
відносно шляхтичів. Рядові воїни каралися за нормами звичаєвого права. Адміністративно-заохочувальним засобом для шляхти було землеволодіння та навчання військовій справі за кордоном (арт. 8 р. 3). Військова повинність набула
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класовий характер – стала головним обов’язком шляхти (військова служба за
власний кошт зі сплатою грошового збору).
3.3. Третій період (XVI–XVIII) характерний тим, що одночасно з існуванням на українських землях ВКЛ і Королівства Польського розвивалася з 1492 р.
і українська козацька державність у Запорізькій Січі на базі військового звичаєвого права, упорядкування якого відбувалося прецедентним шляхом.
У результаті національно-визвольної війни (1648–1657) та створення Гетьманської України на Січі припинили дію норми щодо відповідальності за злочини
проти королівської влади. У червні 1648 р. Військова рада прийняла «Статті
про устрій Війська Запорозького», які стали правовою основою централізації
воєнно-адміністративної влади Гетьмана. Законодавчої ваги набули акти Гетьмана як голови виконавчої влади та ВГК у формі універсалів, наказів, ордерів,
листів, декретів, грамот. Окрему групу склали універсали, які унормовували
окремі військові питання та накази воєнно-службового характеру [5, с. 55–471]
про: мир і підготовку до війни, виступ окремих полків у похід, припис до
війська, звільнення від військової служби, призначення на військові посади,
надання військової допомоги, захист міст від військового постою, забезпечення війська продовольством, наділення окремих полковників виключними
військовими повноваженнями, несення сторожової служби, розквартирування
військ, покарання «свавільних» тощо. Але суттєвим недоліком було неналежне
закріплення чи навіть відсутність механізмів гарантування реалізації правових
норм [6, с. 85]. Система злочинів і покарань запорозького козацтва вийшла за
межі польсько-литовського законодавства. Але, як і раніше, каралися військові
злочини: вбивство військового товариша; боягузтво на війні; дезертирство;
ухилення від військової служби; образа військовими старшинами козацтва;
нехтування козацької старшини; порушення правил несення служби; підкуп
вартового; сприяння втечі в’язня; пияцтво у поході; невиконання наказів; ненадання допомоги під час бою; постачання ворогам зброї, пороху, іншого майна.
Дотримання військового правопорядку досягалося застосуванням жорстких
санкцій. Гарантією реалізації приписів у цей період стає «козацьке землевласництво», залежно від посади, яку обіймав козак. Після приєднання до Росії
царська жалувана грамота від 27.03.1654 підтвердила Війську Запорізькому
«їх права і вольності військові, які здавна бували при великих князях руських
і при королях польських, великих князях литовських» та право судитися «у своїх
старшин по давнішнім правам їх» [7, с. 127]. Військове законодавство Російської імперії (далі – РІ) в Гетьманщині до кінця XVII ст. не застосовувалося,
окрім актів для реалізації в Україні (указ від 20.12.1763 р. щодо застосування
«Устава воинского» 1716 р. у козацьких військових справах) [8, с. 4]. Але поступово норми козацького права витискалися актами місцевої влади Гетьманщини,
договірними актами з Росією, її військово-систематизованими актами.
Найважливішим свідченням розробленості національних юридичних механізмів упорядкування військового законодавства є «Права, за якими судиться
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малоросійський народ» 1743 р. [9] – проект Зводу законів українського права,
який не був санкціонований законодавцем, але практично застосовувався до
кінця XVIII ст. в українських землях, зокрема судовими органами, як досконалий коментар до Статуту ВКЛ. Порівняно із останнім містив більш досконалу
Главу 5 «Про службу государеву військову і про порядок військовий» (21 арт.,
29 пунктів.). Упорядковано нормативний механізм реалізації військового
обов’язку й військової служби для всіх (включаючи іноземців), хто досяг 18 р.,
мав маєтність/знаходився на службі (закріпив права, обов’язки, матеріальні
процедури, військову субординацію, підстави звільнення); адаптований до
умов козацької служби із домінуючим впливом козацького звичаєвого права;
систему складів військових злочинів та санкцій за їх скоєння (смертна кара,
відшкодування матеріальної шкоди, позбавлення чину, переведення в рядові,
тілесні покарання, вирахування платні за рік, арешт). На поч. XVIII ст. у Гетьманщині (додатково до Статуту ВКЛ) вважалися військовими злочинами:
відпустка підлеглого з походу за хабар, приховування дезертирства (арт. 10);
дезертирство (арт. 17); втрата хорунжим прапора в битві (арт. 13); насильство
над населенням (арт. 14); крадіжка у поході (арт 20); вбивство військового військовим (арт. 15); образа військового. Упорядковано процедури козацького
судочинства (арт. 1, гл. 7). До шляхти прирівняні реєстрові козаки. Право маєтності та землеволодіння було обумовлено військовим обов’язком. Систематизованим джерелом військового права для українських земель у складі Речі
Посполитої були «Артикули військові» 1754 р. [10, с. 80] – Збірка постанов
сеймів і гетьманських розпоряджень у сфері військово-судового та військово-кримінального законодавства, яка містила й основні обов’язки військових.
3.4. Четвертий період (XVIII – поч. XX ст.) відзначений реформаторськими
військово-кодифікованими актами за Петра I при створенні регулярного війська,
які вперше виокремили та систематизували військово-нормативні акти, приписи яких застосовувалися до кінця XIX ст., а із урахуванням правонаступництва та рецепції окремі їх юридичні конструкції зберегли свій дух та букву
у сучасних національних військово-статутних актах. Найважливішим з них
вважаємо Статут військовий від 30.03.1716 [11], що складався із 4-х частин
у 3-х книгах: Статут військовий щодо посад генералів, фельдмаршалів і всього
генералітету та інших чинів, яким при війську належить бути, та їх військових
справ і поведінки, що кожному чинити повинно упорядкував військово-адміністративну організацію війська; Артикул Військовий з коротким тлумаченням –
військово-кримінальний закон; Коротке відображення процесів або судових
тяжб – військово-судовий процесуальний статут; Про екзерциції та приготування до маршу та посади полкових чинів – упорядкував польову, похідну, вартову, гарнізонно-стройову служби. Основними джерелами Артикулу військового та Короткого відображення процесів або судових тяжб можливо вважати
«Військовий артикул» шведського короля Густава-Адольфа 1621–1623 рр.
у новошведській редакції Карла XI 1683 р., датські, французькі, англійські,
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голландські та германські військово-кримінальні закони [12]. Судові процеси
складені по законах римського, германського, імперського, саксонського, данського, шведського права. Організація військових судів запозичена у шведів;
форма процесу – у німців; посада полкового аудитора та система покарань –
за данським Військово-судовим статутом 1683 р. [13, с. 30]. Екзерциції – за
французькими, франко-саксонськими стройовими статутами [14, с. 3]. Норми
Артикулу Військового та Короткого відображення процесів або судових тяжб
застосовувалися до видання Військово-кримінального статуту 1839 р. Система
військових злочинів Артикулу Військового отримала подальший розвиток
у сучасному військово-кримінальному законодавстві – р. XIX Кримінального
кодексу України [15].
Слід додати, що перші два українські Муштрові статути, які сучасники звали
екзерцією (від лат. exerсitus – вправа), з’явились у 1756 р. за часів гетьмана
Кирила Розумовського. Однак виписані вони були українською канцелярською
мовою з вкрапленнями тогочасного російського канцеляриту. Українськими
там були хіба що терміни «сотник» і «курінь» [16].
Цільова систематизація військового законодавства як окремої галузі та правового засобу упорядкування військово-правових відносин відбулася на українських землях у складі РІ в період 1826–1838 р.р. виданням Зводу військових
постанов (далі – ЗВП) 1839 р. (2788 актів з 1649 по 1838 рр.). Його актуальність
підтримувалася ЗВП 1859 р. (мав 6 Продовжень, але зберіг застарілі норми, відсутність чіткої ієрархії актів, що вносили зміни); ЗВП 1869 р. (реформування
військово-кримінального, військово-судового законодавства), який був більш
досконалий, адже до 1918 р. витримав 5 видань. Він складався із 6 частин,
кожна з яких об’єднала 24 книги, опубліковані у XII т. До ч. 1. Військові управління (кн. I-IV) ввійшли акти щодо системи управління у військовому міністерстві, військових округах, місцевих органах військового управління, військах у воєнний час. До ч. 2. Війська регулярні (кн. V–VIII) – щодо устрою,
складу, комплектування регулярних військ, порядку проходження служби
у військовому відомстві, нагородження військовослужбовців, їх соціального
забезпечення (пенсії, допомоги, утримання). До ч. 3. Війська іррегулярні
(кн. IX–XI) – щодо устрою, складу, управління; порядку проходження служби,
господарства в козачих військах. До ч. 4. Військові заклади (кн. XII–XVII) –
щодо інтендантських, артилерійських, інженерних, навчальних, лікувальних,
тюремних закладів. До ч. 5. Військове господарство (кн. XVIII–XXI) – щодо
військових заготівель та будівель; організації постачання військ, внутрішнього
військового господарства; звітності. До ч. 6. Статути військово-кримінальні
(кн. XXII–XXIV) ввійшли Військово-кримінальний, Дисциплінарний, Військово-судовий статути [17].
У цей же період у західноукраїнських землях (Галичина, Західна Волинь,
Буковина, Закарпаття), які були у складі Австро-Угорської монархії, починаючи з 1772–1786 рр. відбувалася прискорена заміна військового законодавства
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Речі Посполитої на австрійське військове законодавство. Військове законодавство Габсбурзької імперії з часів Карла V (1530–1566) розвивалося вкрай самобутньо. У другій пол. XVII ст. австрійські військові артикули підпали під вплив
французького військового законодавства. Це ілюструє Військовий артикул для
армії у полі 1668 р. [18, с. 107–112], встановивши покарання за загальні та військові злочини у воєнний час (арт. X), застосувавши процедуру покарання Кримінального уложення Св. Римської імперії. Будь-який наказ, відданий публічно
під барабанний бій або трубний звук, про те, чого артикули навіть не передбачали, повинен виконуватися як закон (арт. LIX). Цей механізм ми зустрічаємо
у Артикулі з коротким тлумаченням 1715 р. Петра I. Удосконалений Військовий
артикул в ред. 1682 р. поширився на всі роди військ, але зберігав безсистемне
змішування загальних та військових складів злочинів [18, с. 111–134]. Майже
впродовж століття включно до військових реформ Марії-Терезії та її сина
Йосифа, час яких співпав із входження західноукраїнських земель до складу
Австрії, упорядкування військового законодавства не відбувалося, а ідея устрашіння на фоні загальної гуманізації набула кульмінації. Галичина стає полігоном для апробації нових австрійських законів. У Західній Галичині в 1796 р.
та у Східній Галичині в 1797 р. впроваджено Кримінальний кодекс (далі – КК),
який скасував публічні покарання, ввів помилування, поділ на злочини і тяжкі
поліцейські проступки, містив матеріально-процесуальні норми, але посилював
інквізиційний процес, який з 1803 р. застосовувався на всій території Австрії.
У 1852 р. КК був переглянутий та доповнений Військово-кримінальним кодексом 15.01.1855, який виключав застосування до військових КК Австрії. Але
військово-кримінальне законодавство залишалося архаїчним. З поч. XVIII ст.
військовий суд під впливом «Кароліни», канонічного інквізиційного процесу
при аудиторі, перетворився в поліційно-адміністративний заклад та отримав
законодавче санкціонування у «Короткому викладі процесу у військових судах
імператорських полків» [18, с. 67 90]. Незважаючи на те, що з 1873 по 1918 рр.
у Австро-Угорщині діяв новий КПК, у військових судах застосовували процедуру кримінального судочинства КК 1768 р. У Галичині він запроваджений
з 1774 р. тільки в частині процесу [19, с. 71] та застосовувався до прийняття
Військового КПК 1912 р. Військова реформа кінця XVIII ст. новелізувала
організацію війська (власник-полковник та полковий командир), обов’язкову
військову повинність, централізований рекрутський набір. Військова служба
рекрутів західноукраїнських земель була довічною, хоча термін служби офіцерів визначався контрактом. З 1848 р. повинність поширена на дворян. Закон
«Про військову повинність» від 05.12.1868 р. (в ред. 1890, 1912) встановив її
як загальну та особисту для всіх підданих. Звільнені від служби сплачували
військовий податок до інвалідного фонду [20, с. 6–16]. Згідно із Законом «Про
ландвер» формування королівств і земель, що утворювало частину збройних
сил, у воєнний час призивалося для їх підкріплення, в мирний – для охорони
внутрішнього порядку, мало однакові з армією статути (ст. 19). На поранених,
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вбитих та померлих чинів ландверу, членів їхніх сімей поширювалося соцзабезпечення армії, але військові закони застосовувалися до них в період мобілізації, а до офіцерів – при скоєнні злочину у військовій формі. ГК ландвером
здійснював нагляд за реалізацією наказів Міноборони (ст. 28) [20, с. 17–22].
Відповідно до Закону «Про ландштурм» формування (самоврядне, організоване ополчення) перебувало під захистом міжнародного права (ст. 8), особливості: за скоєння військових злочинів, дисциплінарних порушень санкції застосовувалися з дня призову до дня їх звільнення (ст. 9); поширювалися права,
встановлені військовим законодавством щодо нагородження, лікування, соцзабезпечення калік, вдів, сиріт загиблих, померлих (ст. 11). Дисциплінарні стягнення накладалися Радою у складі виборних – начальника частини та її членів
[20, с. 23].
Військове законодавство на західноукраїнських землях у складі Австрії
(XVIII–XIX) функціонувало без належного упорядкування. У «двоєдиній»
монархії утворилися «триєдині» Збройні Сили – загальноімперські, австрійські, угорські із окремими органами військово-адміністративного управління.
Різноманітність національного складу, відсутність загальної системи, єдності
в організації управління унеможливили цільову систематизацію австрійського
військового законодавства.
3.5. П’ятий період упорядкування військового законодавства України
пов’язаний із становленням Української (народної) держави доби збройних
визвольних змагань (1917–1920). Серед систематизованих актів військового
законодавства Української Народної Республіки за Центральної Ради (далі –
УНРЦР) (04.03.1917 – 28.04.1918) слід виокремити підзаконні урядові акти:
Статут «Вільного Козацтва України» (добровільного воєнізованого формування народної самооборони) від 13.11.1917 [21], Статут Української Народної Армії від 12.12.1917 [22]. Наказом Міністерства військових справ від
28.01.1918 № 21 введений Статут Осібної Армії УНР, який унормував виборність командного складу, принцип військово-суддівського правозастосування –
керуватися «власною совістю й законами російського військового права, які не
перечать УНР та Революції» [23]. Унормоване свавілля потребувало розробки
Військово-судового кодексу УНР. Статут, унормувавши права та обов’язки військовослужбовців, не передбачив їх підготовки. Підготовка старшин-інструкторів здійснювалася за Дисциплінарним Статутом Французької армії, Статутами РІ – гарнізонної служби 1913 р., муштрової служби 1912 р., польової
служби 1912 р.
Так, у період УНРЦР застосовувалися іноземно-запозичені військово-статутні акти, але залишалося несистематизованим національне військово-кримінальне, військово-судове, військово-освітнє законодавство.
Військове законодавство Української Держави (далі – УД) за Гетьмана П. Скоропадського (29.04. – 14.12.1918), зважаючи на Умови німецького командування
(заборона української армії, можливість заміни українських військово-судових
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законів відповідними законами союзників) [24, с. 332], почало створюватися
лише влітку. Але законом «Про закони» (ст. 23-33) закріплено пріоритет військових законів, порядок їх підготовки та тлумачення. Створено законодавчий
відділ Військового міністерства [25, с. 188]. Слід виокремити кодифіковані
акти: Дисциплінарний Статут українського війська, затверджений Гетьманом
10.08.1918 [26] (система військово-адміністративних заохочень та стягнень,
але імперського зразку 1914 р.); Статут військової повинності, ухвалений
Радою Міністрів 08.11.1918 [27] (загальна та особиста повинність, звільнення
за професійною ознакою із сплатою військового податку; повна деполітизація
армії) копіював Статут військової повинності РІ 1915 р.
За Гетьмана П. Скоропадського упорядкування військового законодавства
здійснювалося активно, але на базі військово-статутних актів РІ; із застосовуванням актів німецько-австрійських залог, розроблених без участі українського
військового командування; окремих актів Тимчасового Уряду та Центральної
Ради, що не суперечили політичним засадам УД. Відновлена чинність ЗВП
1869 р. РІ станом на 27.10.1917 р.
Військове законодавство УНР за доби Директорії (19.12.1918 – 04.12.1919)
представлено систематизованими актами органів військово-адміністративного
управління: Дисциплінарний статут Армії УНР, затверджений Головним Отаманом 21.01.1919 [28] (упорядковано національний військово-адміністративний дисциплінарно-охоронний механізм: догана – усна віч-на-віч, в письмовій
формі, в наказі, перед строєм; позбавлення старшинського рангу; переведення
у штрафники); Скорочений Дисциплінарний статут Армії УНР (12 пунктів.),
введений наказом Головної Команди Військ УНР від 24.05.1919 № 75 [29]
(застосовувався під час бойових дій; передбачав два види покарань – каторгу
до 12 р. та смертну кару за військові злочини, склади яких рецепійовані із
Військового статуту про покарання РІ); Муштровий статут для піхоти від
23.06.1919 [30]; Статут залогової служби від 10.07.1919 [31] (копіював статут
гарнізонної служби армії РІ); Тимчасовий Статут внутрішньої служби (далі –
СВС) від 30.07.1919 [32] (копіював СВС РІ від 01.03.1916); Військовий карний
статут від 07.07.1919 (копіював Військовий статут про покарання РІ 1865 р.)
[33].
Через безсистемність та фрагментарність військово-національного законодавства, одночасну чинність «українізованого» військово-статутного імперського (російсько-австро-угорського) законодавства більшість актів військового законодавства УНР доби Директорії мало низьку ефективність.
Військове законодавство ЗУНР, утвореної на українських землях
(01.11.1918 – 07.1919) Австро-Угорської монархії, представлено постановами
Української Національної Ради, Диктатора ЗОУНР; підзаконними урядовими,
відомчими актами ДСВС, актами органів військового управління (розпорядження, накази, поучення). Мали застосування видані у Відні 1915 р. «Правильник піхотинця» (17 розділів, упорядкували внутрішню службу, підготовку,
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методику бою підрозділами піхоти; розроблений О. Семенюком, О. Демчуком
у 1914 р. на основі австрійського підручника «Dienstreglement I»); «Правильник
сотника»; «Правильник четаря»; «Ручна граната: Правильник науки в метаню
ручними ґранатами» (Відень, 1919); «Прикази до впоряду піхоти ЗУНР» (автор
Б. Гнатевич, Станіславів, 1918), а також російський «Стройовий піхотний статут» 1916 р., перекладений на українську мову [16]. УГА зберегла рангово-посадову систему австрійської армії. Після об’єднання УГА із ЗС УНР почали
застосовувати Статути УНР.
3.6. Шостий період пов’язаний із будівництвом збройних сил як єдиного
військового формування СРСР на українських землях (1920–1991 рр.). Військове законодавство СРСР на українських землях було виключно загальносоюзним. Чіткої різниці між законами та підзаконними актами не існувало, а багатосуб’єктність нормотворців гальмувала систематизацію. На
початку військової реформи (1924–1925) військове законодавство СРСР не
було сформовано, тому частково застосовувався ЗВП РІ 1869 р. із відповідними статутами в частині, що не суперечило «революційному порядку». За
його зразком готувався Кодекс Військових та Військово-Морських Постанов
(5 частин 18 книг), а до його видання користувалися офіціозними збірниками
[34, с. 15–17]. Довідник до статутів РСЧА 1921 р. [35] полегшував їх застосування, а випуск маленьких книжок із стислим викладом робив їх доступними
для засвоєння. У 1924–1928 рр. перейменовано 35 тимчасових бойових статутів, видано 13 загальних, 130 бойових статутів та настанов родів військ [36].
Статути, затверджені НКВМС, у своїй більшості відтворювали російсько-імперські конструкції правореалізації шляхом переробки та вилучення положень, які утискали права солдат, надлишкових церемоній, ритуалів, процедур,
релігійних обов’язків, чиношанування, не притаманних «революційному»
призначенню РСЧА із врахуванням досвіду громадянської війни. Тимчасовий
Дисциплінарний статут 1925 р. [37] упорядкував обов’язки, права, систему
заохочень, стягнень, механізм їх оскарження. Прийняті перші систематизовані
акти: Кодекс законів про пільги та переваги для військовослужбовців РСЧА
і РСЧФ СРСР та їх сімей 1924 р. [38], Кодекс про пільги військовослужбовців
та військовозобов’язаних РСЧА та їхніх сімей 1930 р. [39]. Після військової
реформи (1955–1958) створено систему військового законодавства з мінімальною кількістю законів та розвинутими матеріальними процедурами їх реалізації на рівні підзаконних актів спільних з ЦК КПРС, яка мала ефективні засоби
їх реалізації, поєднані з виконанням партійних рішень та партійною відповідальністю. За керівної ролі ЦК КПРС [40] з метою систематизації законодавства у 1984–1990 рр. видано Звід Законів СРСР, який містив р. VI. «Законодавство про оборону країни» [41]. За період 1938–1975 рр. вже була здійснено їх
упорядкування шляхом видання Збірника законів та указів Президії ВР СРСР
(24 розділи у 4-х т.), де у р. 10 систематизовано «Законодавство про оборону
СРСР», але у формі інкорпорації [42].
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3.7. Сьомий період пов’язаний із життєдіяльністю Збройних Сил України як
правової держави (після 06.12.1991). Систематизовані акти військового законодавства України на рівні закону представлені 4 Статутами ЗСУ (внутрішньої служби,
вартової та гарнізонної служби, дисциплінарним, стройовим), систематизованими
приписами, що вкраплені у загальні кодифіковані акти (р. IX. «Військові кримінальні правопорушення» Кримінального кодексу України [15]; Гл. 13-Б. «Військові
адміністративні правопорушення» Кодексу про адміністративні правопорушення
України). Безнадійно застарілими прикладами офіційної інкорпорації з моменту їх
видання вважаються Збірник законів про ЗСУ 2001 р. [43], Збірник законодавчих
актів з питань національної безпеки і оборони 2005 р. [44], Збірник законів про
соціальний захист військовослужбовців 2006 р. [45].
Характерним є те, що окремі національні військово-статутні, військовоадміністративні, військово-службові, військово-кримінальні систематизовані
акти у результаті тривалого історичного впливу військово-іноземного правонаступництва обтяжені окремими рудиментарними нормативними конструкціями ще імперського періоду (переважно російсько-радянського). Домінують
безумовно новітні, національні, правові закони військової сфери, не відомі попереднім історичним періодам. Але критичним залишається сучасний стан систематизації військового законодавства України, адже за останніх 30 років незалежності України не здійснено цільової систематизації військового законодавства
України навіть у формі інкорпорації, не кажучи вже про його кодифікацію.
4. Висновки
У другій пол. XIX ст. на українських землях у складі РІ була здійснена єдина
цільова систематизація військового законодавства у формі інкорпорації, окремі
правові конструкції якої застосовувалися без принципових змін до розпаду
імперії та були рецепійовані у радянський та пострадянський періоди, зокрема
в національних військово-статутних та військово-кримінальних актах.
Із урахуванням особливостей сучасної збройної агресії РФ, сучасних
«гібридних» викликів, необхідності досягти принципів сумісності та стандартизації із збройними силами держав-членів НАТО історико-правовий практичний досвід систематизації військового законодавства на українських землях
повинен стати предметом наукового аналізу та переосмислення в контексті
систематизації законодавства у сфері оборони України.
Подальші дослідження систематизації законодавства у сфері оборони пропонується здійснювати з урахуванням передового досвіду кодифікаційних
робіт держав-членів НАТО. Конче важливо, щоб визначені напрями систематизації військового законодавства України були органічно узгодженні з особливостями головних пріоритетних завдань оборонної реформи, сформульованих
у Стратегічному оборонному бюлетені України року, Державній програмі розвитку ЗС України, а також Річними національними програмами Комісії Україна-НАТО.
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The article analyzes the historical, legal and rule-making features of the systematization of
military legislation of Ukraine during the IX-early XXI centuries in the Ukrainian lands as an
ethnic state and states that influenced its formation, development and current state.
In order to effectively systematize the military legislation of Ukraine, which is characterized by
imbalance and inconsistency of acts as a result of permanent changes in conditions of political and
economic instability, armed aggression and the ongoing special period, a comparative historical
and legal analysis of the state and achievements in practical military codification experience that
must be taken into account when streamlining the legislation in the field of defense of Ukraine.
As a result of the conducted research the tendencies and normative-legal features of each historical
period of systematization of the military legislation on the Ukrainian lands are established. It was
found that by the XVII century. The provisions of military law were only interspersed with acts
of general law; the emergence of a regular army led to institutional systematization in the form
of separate military statutes. The only sectoral-targeted systematization of military legislation
took place in the form of incorporation and only after the systematization of general legislation
through the publication of the Code of Military Resolutions of 1839, 1859, 1869. Systematization
of military legislation of XX–XXI centuries covered an even larger area of military-administrative,
military-service, military-combat, civil-military social relations, but the rudimentary influence of
the Code of Military Resolutions is preserved in the military statutes and military-criminal acts
of Ukraine. Sectoral systematization of military legislation in the form of codification (unified
Military Code) or intersectoral - in the field of defense (unified National Defense Code) has no
short-term prospects due to weak theoretical and legal and practical-applied development.
Key words: systematization, institutional systematization, target branch systematization, code of
military resolutions, military legislation of Ukraine, legislation in the field of defense of Ukraine.
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