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ДИСЦИПЛІНА  
«ПРАВОВА ПОЛІТИКА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ»  
 

Анотація: дозоляє зрозуміти політико-правові програми, ідеї, задачі та методи 
організації і діяльності Збройних Сил України; виявити загальну тенденцію їх розвитку 
і на цій основі сформувати у слухачів вміння самостійно аналізувати та застосовувати 
правові норми, які регулюють засади організації, діяльності, методичного керівництва 
та управління Збройними Силами України. 
Мета навчальної дисципліни: успішне опанування аспірантами/ад’юнктами 
теоретичним і нормативним матеріалом з питань організації і реалізації правової 
політики в Збройних Силах України в умовах євроатлантичної інтеграції. 
Попередні вимоги:  
Знати: політико-правові програми розвитку Збройних Сил України в умовах 
євроатлантичної інтеграції, суб’єктів, які забезпечують здійснення правової політики у 
Збройних Силах України, складові та напрями реалізації останньої, а також основні 
ідеї, задачі та методи становлення і розвитку, регулювання та охорони діяльності 
Збройних Сил України на основі права. 
Володіти: системою знань щодо політико-правових аспектів діяльності Збройних Сил 
України в обсязі, необхідному для забезпечення безпеки і нормалізації 
життєдіяльності військових підрозділів та правопорядку на території України, утому 
числі в районах проведення антитерористичної операції; робити висновки та надавати 
пропозиції з питань реалізації політико-правових рішень в Збройних Силах України. 
Змістовні модулі:  

 Сутність правової політики в Збройних Силах України; її складові і напрями 
реалізації; 

 Організація здійснення договірної, рекламаційної, претензійної і позовної робіт; 

 Організація забезпечення захисту інтересів Збройних Сил України в судах; 

 Організація забезпечення військової та трудової дисципліни; 

 Організація забезпечення правового і соціального захисту військовослужбовців 
та членів їх сімей; 

 Організація забезпечення правового навчання і виховання особового складу 
Збройних Сил України; 

 Організація забезпечення приписів міжнародного гуманітарного права і її 
виконання; 

 Методичне керівництво процесами реалізації правової політики в Збройних 
Силах України. 

Мова викладання: українська  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ДВА 3.02.19  (ОНП "Право") 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 
2 год. – консультації), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Гущин Олег Олександрович, к.ю.н., професор кафедри правового 

забезпечення військового факультету фінансів і права Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 


