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Ірина Верещук
народний депутат України, Голова підкомітету з державної безпеки та 

оборони Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
Верховної Ради України

Шановні панове!

Вітаю всіх учасників науково-практичної конференції «Розвиток 
законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стан-
дартів НАТО та шляхи їх вирішення».

Євроатлантичний курс – це не просто наша політична амбіція. Це 
питання виживання та процвітання нашої держави. Це питання благо-
получчя нашого народу. Альтернативи євроатлантичному курсу про-
сто немає.

Військово-політичне загострення між Україною та Росією навесні 
2021 року ще раз нагадало всім, що Україна є невід’ємною частиною 
європейського простору, а Росія протистоїть не тільки Україні, а й 
всьому цивілізованому світу.

Стримування Росії стає однією з головних функцій НАТО, де 
Україна відіграє дуже важливу роль. Тому членство України в НАТО 
стає не тільки цілком природним, а й досить нагальним. По мірі 
зростання напруження між Заходом та Росією, питання членства 
України в НАТО стає все більш актуальним.

Особливої актуальності набуває запровадження стандартів НАТО 
в секторі безпеки і оборони України. Вже багато зроблено, але треба 
зробити ще немало.

На перший план виходить проблема адаптації законодавства у сфе-
рі національної безпеки і оборони до стандартів НАТО. Ця тема є од-
ним з пріоритетів в роботі Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства оборони та 
інших силових відомств.

Один зі способів прискорити запровадження стандартів НАТО – 
це науковий підхід, тобто залучення науковців у сфері військових, 
юридичних та політичних наук до активної співпраці з профільними 
відомствами та парламентарями.

Ця науково-практична конференція є ще одним маленьким кроком 
на нашому шляху до Північноатлантичного Альянсу.

Всім бажаю плідної роботи!
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I. ВИСТУПИ, ДОПОВІДІ

1.1. Гармонізація та розвиток законодавства  
у сфері оборони в умовах євроатлантичної 

інтеграції України

Юрій Пунда
доктор військових наук, старший науковий співробітник, генеральний директор 

Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України

Олег Пошедін
кандидат історичних наук, доцент, керівник експертної групи політики 

європейської та євроатлантичної інтеграції Директорату політики у сфері 
борони Міністерства оборони України

Дмитро Музиченко
кандидат військових наук, доцент,  

головний спеціаліст експертної групи політики персоналу та соціального 
захисту Директорату політики у сфері борони Міністерства оборони України

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  
У СФЕРІ ОБОРОНИ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА

Стратегічний курс на набуття повноправного членства у 
Північноатлантичному союзі, який визначений і закріплений у 
Конституції України, набув конкретних обрисів у Стратегії націо-
нальної безпеки України [1] і Стратегії воєнної безпеки України [2].

Для зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття пов-
ноправного членства в Організації Північноатлантичного договору 
Україна планує: досягти у максимально стислі строки достатньої 
взаємосумісності Збройних Сил України та інших складових сектору 
безпеки і оборони з відповідними структурами держав Альянсу; сут-
тєво активізувати реформи у рамках імплементації річних національ-
них програм під егідою Комісії Україна – НАТО [1].
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У Стратегії воєнної безпеки України [2] визначені цілі, пріоритети 
та завдання реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері обо-
рони і військового будівництва. Сили оборони України повинні бути 
побудовані на національних і євроатлантичних цінностях, взаємосу-
місні з відповідними компетентними органами держав-членів НАТО 
та спроможні робити гідний внесок у проведення операцій НАТО [2].

Україна має певні здобутки на шляху наближення свого законо-
давства у сфері оборони до євроатлантичних принципів. Так, відо-
кремлено посади Головнокомандувача Збройних Сил та начальника 
Генерального штабу Збройних Сил України, що дозволить реалізува-
ти принципи і стандарти держав-членів НАТО в оборонній сфері та 
досягти розмежування повноважень між органами військового управ-
ління у системі застосування Збройних Сил України. Видані укази 
Президента України, в яких визначено розподіл повноважень та за-
вдань між Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальни-
ком Генерального штабу Збройних Сил України.

Разом з цим, залишаються законодавчо неузгоджені питання, які 
потребують найскорішого вирішення.

Один з принципів НАТО визначає, що усі операції за своєю сут-
ністю в будь-якому оперативному просторі (на морі, на суші, у пові-
трі, у кіберпросторі) є об’єднаними (міжвидовими). Вони проводяться 
силами і засобами об’єднаних (міжвидових) угруповань. В Україні 
завдання застосування сил покладено на Командування об’єднаних 
сил (КОС) Збройних Сил України, яке створено на базі Об’єднаного 
оперативного штабу. Водночас, функціонування КОС залишається за-
конодавчо невизначеним.

На виконання положень Стратегії національної безпеки України 
щодо перегляду й забезпечення виконання законодавства у сфері наці-
ональної безпеки і оборони, зокрема уточнення та імплементації норм 
Закону України «Про національну безпеку України», у Міністерстві 
оборони України та у Збройних Силах України розпочато комплек-
сний функціональний огляд системи оборонного менеджменту. За 
результатами зазначеного огляду розроблено проєкт Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
національної безпеки». Цим проєктом, крім іншого, визначаються пра-
вові основи існування, діяльності, функцій і завдань КОС. Наступним 
кроком після набуття чинності Закону України «Про внесення змін 
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до деяких законодавчих актів України з питань національної безпе-
ки» стане розроблення і затвердження Положення про Командування 
об’єднаних сил Збройних Сил України.

Прозорість процесу прийняття рішень в оборонному секторі є не 
менш важливим принципом НАТО. Якщо говорити про його практич-
не втілення на рівні Міністерства оборони України, то найбільш при-
йнятним кроком щодо реалізації цього принципу є створення коміте-
тів за відповідними напрямами реалізації політики у сфері оборони. 
Створення таких комітетів із залученням до їх складу представників 
Міністерства оборони України, Генерального штабу, видів Збройних 
Сил, родів військ (сил) безумовно сприятиме ефективній реалізації 
державної політики у сфері оборони, досягненню чіткого розуміння 
органами військового управління намірів та завдань, визначених вій-
ськовим і політичним керівництвом, а також шляхів їх досягнення.

Відповідна робота по розробленню положень про такі комітети 
вже розпочата Директоратом політики у сфері оборони Міністерства 
оборони України у тісній взаємодії з канадськими експертами в обо-
ронній галузі.

Однією з проблем, що ускладнює процес взаємосумісності із 
НАТО, є існування в оборонному секторі Україні понятійного апара-
ту, який відрізняється від того, що використовується в Альянсі. Вже 
згаданим законопроектом «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України з питань національної безпеки» ця проблема част-
ково вирішується. Так, вперше у законодавче поле вводяться терміни, 
які застосовуються в НАТО і є зрозумілими для наших партнерів по 
Альянсу.

Генерування військ (сил) – процес забезпечення готовності 
військ (сил) до застосування та передавання їх у підпорядкування 
Командувачу об’єднаних сил Збройних Сил України відповідно до 
визначених вимог та за встановленими процедурами.

Застосування військ (сил) – комплекс заходів щодо реалізації ви-
значених цілей у формі операцій, бойових дій та інших формах, вклю-
чаючи розгортання, пересування військ (сил) та їх забезпечення під 
час застосування;

Спроможність – здатність органів військового управління, з’єд-
нань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та 
організацій Збройних Сил або сукупності сил і засобів сил оборони 
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виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених вій-
ськових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно 
до визначених стандартів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ

Оновлення вітчизняного законодавства, що регламентує суспіль-
ні відносини у сфері національної безпеки і оборони, яке відбулось 
протягом останнього часу, зумовило певні зміни і у підходах до ор-
ганізації відповідної системи державних органів. Традиційний під-
хід, що був започаткований прийняттям спеціального законодавства 
у сфері національної безпеки полягав у визначенні системи відпо-
відних компетентних суб’єктів. Оскільки на етапі проголошення 
незалежності України як основа зовнішньої політики визначалась 
позаблоковість, багато в чому система забезпечення національної 
безпеки ґрунтувалась виходячи із так званої «самодостатності» у 
побудові системи державних органів. Варто зауважити, що зміст 
«позаблоковості» у міжнародному праві та зовнішній політиці є до-
волі розпливчастим [1, с. 133]. Така розпливчатість мала більшою 
мірою політико-правовий характер, оскільки встановлюючи зміст 
принципів зовнішньополітичної діяльності у статті 18, Конституція 
України позаблоковість не згадує. Загалом зазначений принцип 
можливо розглядати як синонім нейтрального статусу держави, хоча 
обрання саме такої законодавчої термінології ще у 1990–1991 роках 
дозволило доволі по-різному розглядати можливості для формуван-
ня зовнішньополітичного курсу держави на рівні законодавства і до-
кументів стратегічного планування.

Слід також додати, що законодавство у сфері оборони ще на етапі 
його формування ґрунтувалось багато в чому на поглядах, які були 
притаманні радянському періоду. Певне узгодження законодавства у 
сфері національної безпеки із військовим законодавством протягом 
1990-х та на початку 2000-х років відбувалось при оновленні базових 
законодавчих актів час від часу.
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Ухваленням Закону України «Про національну безпеку України» 
21 червня 2018 року процес організаційної трансформації системи 
було виведено на новий рівень. У цьому законодавчому акті було 
уточнено зміст складових сектору безпеки і оборони у напряму на-
лежної його систематизації. Відповідно і визначено критерії для 
розмежування компетенції окремих складових сектору безпеки і 
оборони. Зазначені організаційні трансформації загалом відповіда-
ють меті правової регламентації, що визначена у преамбулі зазначе-
ного законодавчого акту.

Але слід зазначити про існування доволі значного проблемного 
поля, що полягає у необхідності врахування вимог законодавчих ак-
тів, спрямованих на побудову системи державних органів, що скла-
дають виконавчу владу. На сьогодні в Україні існує велика різниця у 
правовому статусі державних органів, що зумовлено незавершеністю 
реформи державного управління. Тому вбачається за доцільне дослі-
дити систему державних органів, що визначена спеціальним законо-
давством у сфері національної безпеки, їх зв’язки, особливості компе-
тенції (у розрізі уточнення їх завдань і функцій)та напрями реформу-
вання в умовах політико-правових змін.

Фактором впливу на процес реформування державного управлін-
ня є проголошений курс на євроатлантичну інтеграцію, що знайшло 
втілення у змінах до Конституції України. Так «стратегічний курс» 
визначений у тексті ст. ст. 85, 102, 116 Конституції України, а саме 
до повноважень Верховної Ради України належить «визначення 
засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічно-
го курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного до-
говору». Президент України є «гарантом реалізації стратегічно-
го курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного дого-
вору», а Кабінет Міністрів України «забезпечує реалізацію страте-
гічного курсу держави на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного до-
говору».

Критерії набуття членства в зазначених організаціях відомі і до-
сліджуються доволі давно. Якщо враховувати процес набуття член-
ства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), то усі 
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критерії формалізуються в Плані дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) і 
їх можливо розподілити на наступні групи – політичні та економіч-
ні питання, військові питання, питання безпеки та правові питання 
[2, с. 69]. Загальні принципи визначено у Північноатлантичному 
договорі від 04 квітня 1949 року. У літературі зазначені принци-
пи визначаються як вимоги (у контексті очікування політики) для 
держав. Зокрема, вважається, що держави, які є претендентами на 
вступ до організації будуть: вирішувати міжнародні суперечки 
мирним шляхом; демонструвати відданість принципам верховен-
ства права та прав людини; вирішувати мирним шляхом міжетніч-
ні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання 
внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з ме-
тою прагнення до встановлення добросусідських відносин; вста-
новлювати належний демократичний та цивільний контроль над 
своїми збройними силами; утримуватися від загрози силою чи за-
стосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН; 
сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шля-
хом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміц-
ненню стабільності й благополуччя; продовжувати надавати ціл-
ковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного 
партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку 
співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО; 
демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та бла-
гополуччя через дотримання принципів економічної свободи, со-
ціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля; 
робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та 
у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також 
будуть готові взяти на себе зобов’язання щодо поступового удо-
сконалення своєї обороноздатності; належним чином брати участь 
у роботі установ НАТО; прагнути до здійснення стандартизації та 
досягнення оперативної сумісності; створювати через національну 
програму необхідну структуру з питань планування та виконання 
таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріори-
тетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання 
для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та 
процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому уча-
сті в роботі структур Альянсу; враховувати належні правові меха-
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нізми та угоди, якими керується НАТО для забезпечення співробіт-
ництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що 
передує членству [2, c. 72–73].

Таким чином, адаптація до стандартів НАТО на сьогодні є на-
прямом реалізації зовнішньополітичного пріоритету України 
і формально є проявом її доброї волі, а не вимогою НАТО. Таку 
адаптацію можливо розглядати як важливий підготовчий етап до 
отримання ПДЧ. Тому важливим є врахування у чинному законо-
давстві численних вимог стандартів НАТО та відповідних проце-
дур, оскільки це доволі великий обсяг технічних приписів та пра-
вил. Водночас, з точки зору права найбільш важливим є врахуван-
ня принципів ПДЧ загального характеру для організації системи 
державної влади та управління, а також застосування норм права і 
дотримання прав людини. У загальному вигляді мова йде про на-
лежне організаційно-правове визначення засад державної політики 
щодо дотримання принципів верховенства права і прав людини, 
здійснення демократичного цивільного контролю над збройними 
силами, створення належної структури планування та виконання 
оборонного бюджету. У зазначеному контексті потребує належної 
правової регламентації питання організації державного управлін-
ня у сфері національної безпеки і оборони, до числа яких у першу 
чергу належить здійснення належної систематизації у сфері наці-
ональної безпеки із чітким розмежування функцій та компетенції 
державних органів у відповідності до конституційної вимоги роз-
поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, усунення дуа-
лізму та зайвої «виключності» статусу окремих державних органів 
у системі влади [3, с. 232–233], налагодження дієвих механізмів 
демократичного цивільного, у т.ч. парламентського контролю над 
збройними силами, подолання зайвої політизації процесів управ-
ління, налагодження ефективного механізму державного управлін-
ня виконання оборонних бюджетів.

Вирішення визначених вище проблем потребуватиме подальшого 
вдосконалення чинного законодавства, у першу чергу в рамках мож-
ливої конституційної реформи. Слід також зазначити, що дотриман-
ня основних принципів діяльності НАТО є загальної передумовою до 
подальшої адаптації вітчизняного законодавства до визначених кри-
теріїв.
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Павло Богуцький
доктор юридичних наук, доцент, завідувач Наукової лабораторії регіональної 

безпеки та військового права, Державної наукової установи «Інститут 
інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України

СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК СИСТЕМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ:  

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА 
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Вітчизняна правова наука в умовах актуалізації усіх аспектів обо-
ронної діяльності держави, формування та реалізації державної полі-
тики у сферах національної безпеки і оборони знаходить більш якісне 
та ефективне вирішення проблем, що стосуються забезпечення націо-
нальної безпеки держави.

Серед таких проблемних питань важливими є теоретико-при-
кладні розробки системи законодавства у сфері оборони України. 
Теоретичний дискурс стосовно співвідношення військового законо-
давства та законодавства у сфері оборони вирішується у прикладно-
му вимірі – для забезпечення воєнної безпеки важливим є охоплення 
нормативно-правовим регулюванням усіх сторін військових і цивіль-
но-військових відносин, що виникають та існують у сфері оборони. 
Отже нормативно-правове забезпечення воєнної безпеки дозволяє од-
наково ставитися до поняття військове законодавство та законодав-
ство у сфері оборони, хоча можливим є й інший підхід – військове за-
конодавство охоплює своїм змістом організацію, діяльність Збройних 
Сил України, інших складових сил оборони, а законодавство у сфері 
оборони, окрім зазначеного, здійснює правове регулювання організа-
ції та діяльності оборонно-промислового комплексу України.

Подібна дискусія позбавлена сенсу з огляду на вирішення цьо-
го питання у правових системах держав-членів НАТО, де поняття 
«military law» – військове право застосовується у контексті поняття 
військове законодавство, хоча й містить інші змістовні елементи, яки-
ми є судова практика, інституційна діяльність відповідних державних 
органів у сфері оборони, військово-правова доктрина. Водночас, у те-
орії та практиці діяльності щодо забезпечення національної безпеки 
у країнах-членах НАТО в частині, що стосується оборонної політики, 
використовується поняття «Defense» – оборона, від якого походить 
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поняття «Defender» – захисник. Отже, важливим у цих дискусіях все 
ж залишається основа – забезпечення захисту національних інтересів 
від воєнних загроз, що окрім інституційних та організаційних компо-
нентів вирішує нормативно-правова складова системи забезпечення 
воєнної безпеки – військове законодавство або ж законодавство у сфе-
рі оборони.

Система законодавства у сфері оборони України містить усі норма-
тивно-правові акти, які стосуються формування та реалізації оборон-
ної політики держави, здійснюють правове регулювання військових і 
цивільно-військових відносин у суспільстві.

Така система засновується на положеннях Конституції України про 
оборону, про забезпечення обороноздатності держави, має національ-
ні особливості та повинна відповідати системі міжнародно-правових 
актів, які здійснюють правове регулювання усіх аспектів міжнародної 
безпеки у взаємозв’язку з вирішенням проблем національної безпеки.

Варто звернути увагу, що система законодавства у сфері оборони 
є багаторівневою [1, с. 52–60]. Вертикальна структура передбачає за-
лежність усіх нормативно-правових актів від положень Конституції 
України, зосередження визначальних та неодмінних правових норма-
тивів у законодавчих актах, відповідність актів Президента держави, 
Уряду, відомчих нормативно-правових актів вимогам Конституції та 
законам.

Горизонтальний рівень системи законодавства у сфері оборони 
України характеризується визначенням напрямків правового регу-
лювання, якими є статуси державних інститутів, що діють у сфері 
оборони; організаційно-правові та функціональні особливості діяль-
ності Збройних Сил України, інших передбачених законом військових 
формувань, спеціальних правоохоронних органів або ж правоохорон-
них органів спеціального призначення (зі спеціальним статусом); ор-
ганізація діяльності оборонно-промислового комплексу та ресурсне 
забезпечення оборони держави; статус військовослужбовців, соціаль-
но-правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей; право-
охоронна діяльність у сфері оборони та здійснення правосуддя тощо.

Система законодавства у сфері оборони України у її структур-
ному значенні загалом відповідає побудові системи законодавства у 
сфері оборони країн-членів Північноатлантичного договору, держав 
Євросоюзу. Певні відмінності, насамперед змістовного характеру, ма-
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ють національні особливості, що не є і не може бути перешкодою для 
вирішення завдань на шляху до євроатлантичної інтеграції. Проте 
існуючі принципи і підходи підлягають узгодженню не лише у тех-
нічному, операційному (процедурному), адміністративному аспектах, 
але й у сутнісному, що вимагає упровадження у правотворчість та 
правозастосування відповідної військово-правової культури на основі 
верховенства права.

Однак, на сьогодні найбільш виразним та таким, що потребує ува-
ги, наукового і прикладного вирішення, є узгодження системи норма-
тивно-правового регулювання у сфері оборони України із загальними 
положеннями законодавства про національну безпеку.

Оборона держави, як комплекс організаційно-правових заходів і 
відповідна діяльність на їхній основі, спрямовується на забезпечення 
воєнної безпеки – забезпечення захищеності суверенітету, територіаль-
ної цілісності, недоторканності кордонів від загроз воєнного характеру. 
Для України, як і для інших держав, обороноздатність держави у своє-
му якісному значенні засвідчує про стан воєнної безпеки як складової 
національної безпеки. На цьому варто акцентувати увагу, оскільки саме 
такий підхід запроваджено у країнах Північноатлантичного договору.

Жодних підстав вирізняти оборонні аспекти державної політики 
поза державною політикою національної безпеки немає. Водночас від-
сутні підстави для ототожнення цих важливих напрямків соціальної 
діяльності загалом та, насамперед, державної діяльності, адже забез-
печення національної безпеки передбачає інші складові, попри важ-
ливість і неодмінність воєнної безпеки як національної безпеки [2, 
с. 301–325].

Такий підхід до розуміння національної безпеки на основі євроат-
лантичної доктрини і практики затверджено у чинному Законі України 
«Про національну безпеку України», де виокремлено два поєднані у 
секторі безпеки і оборони інституційні блоки – сили безпеки і сили 
оборони, а також виокремлено оборонно-промисловий комплекс, як 
важливий чинник обороноздатності держави. Відтак дискусія на ра-
хунок належності складових оборони до інституціонального забезпе-
чення національної безпеки вирішена на користь запитам, які мають 
бути повністю реалізованими для забезпечення національної безпеки.

Висловлені – здавалося б теоретичні положення – мають цілком 
конкретне прикладне значення для правотворчості та правозастосу-
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вання, а саме – законодавство про оборону має відповідати консти-
туційним положенням про забезпечення національної безпеки та від-
повідному профільному закону, а правозастосування у сфері оборони 
має виходити з вимог, що стосуються не лише сфери оборони, але й 
національної безпеки.

Сьогодні не вирішена проблема узгодження положень основних 
законодавчих актів у сфері оборони України, якими є Закони України 
«Про оборону України» та «Про Збройні Сили України» з положен-
нями, що містить Закон України «Про національну безпеку України» 
стосовно статусних ознак інститутів Головнокомандувача Збройних 
Сил України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, 
Міністра оборони України.

Розмежування повноважень відбулося у Положеннях про 
Головнокомандувача Збройних Сил України та про Генеральний штаб 
Збройних Сил України, проте це більшою мірою стосується взаємо-
відносин Головнокомандувача  Збройних Сил України та начальника 
Генерального штабу Збройних Сил України. Натомість дещо іншим 
є вирішення цього проблемного питання у Законі України «Про на-
ціональну безпеку України», де визначено, що Головнокомандувач 
Збройних Сил України призначається на посаду за поданням Міністра 
оборони України та звільняється з посади Президентом України, під-
порядковується Президентові України, Міністру оборони України 
та підзвітний їм. Загалом вірні інституційні положення про повно-
важення Міністра оборони України щодо військово-політичного, 
адміністративного керівництва Збройними Силами України, які ре-
алізуються безпосередньо та через першого заступника Міністра 
оборони України, заступників Міністра оборони України, також 
потребують уточнення для узгодження зі статусними нормативами 
Головнокомандувача Збройних Сил України щодо безпосереднього 
військового керівництва Збройними Силами України

Видається, що застосована у Законі України «Про національ-
ну безпеку України» законодавча техніка визначення статусів 
Міністра оборони України, його першого заступника і заступників, 
Головнокомандувача Збройних Сил України у контексті інституцій-
них повноважень щодо керівництва Збройними Силами України не є 
досконалою, що шкодить насамперед реалізації повноважень, а зна-
чить й ефективності управління у сфері оборони. Проте недоскона-
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лість законодавчої техніки та застосованих нормативно-правових за-
собів можуть бути подоланими як у спосіб внесення змін до вказаного 
закону, так і внаслідок більш точних, несуперечливих у цій частині 
положень Законів України «Про оборону України», «Про Збройні 
Сили України», що потребує наразі уваги.

Звертаючись до інституційної характеристики стратегічних пи-
тань управління у сфері оборони, необхідно зазначити про диску-
сійні і такі, що потребують узгодження з нормативами та стандар-
тами НАТО положення Закону України «Про національну безпеку 
України» щодо утворення вищого колегіального стратегічного ор-
гану воєнного керівництва обороною держави в особливий період. 
Очевидно йдеться про Ставку Верховного Головнокомандувача, що 
передбачено Законом України «Про оборону України». Проте наскіль-
ки ефективним та таким, що відповідає не лише існуючим положен-
ням про колективні органи управління у сфері оборони у державах 
Північноатлантичного договору, але й потребам оборони з огляду 
на сучасні виклики та повноваження Президента держави, Міністра 
оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил, Генерального 
штабу Збройних Сил, Командування об’єднаних сил Збройних Сил 
України, координуючу роль Ради національної безпеки і оборони 
України щодо їх подолання, є утворення подібного колективного орга-
ну управління – питання залишається відкритим і вимагає законодав-
чого урегулювання з урахуванням, насамперед, забезпечення ефек-
тивності та оперативності прийняття рішень у кризових ситуаціях.

Актуальною проблемою є організаційно-правове забезпечення 
оборонно-промислового комплексу України. Стан законодавчого 
регулювання оборонно-промислового комплексу держави (далі – 
ОПК) не можна сьогодні визнати задовільним. Реформування ОПК 
здійснюється не на підставі системних і послідовних рішень, які 
забезпечують зміцнення обороноздатності держави. Орієнтування 
у прийнятті рішень на європейські моделі організації та діяльності 
ОПК є не послідовними, не враховують національних реалій та іс-
нуючих проблем, не дають підстав для висновків про перспективи 
формування оборонного сектора економіки держави як цілісної сис-
теми прогнозування, планування, наукових розробок, виробництва 
та закупівлі техніки, озброєння, боєприпасів для сил оборони та 
сил безпеки. Нагальним питанням є розробка та прийняття єдино-
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го законодавчого акта, яким має бути Закон України «Про оборон-
но-промисловий комплекс України» [3, C.15–16]. Розвиток законо-
давства у сфері оборони для успішного вирішення євроатлантичних 
завдань має орієнтуватися на якісний рівень реалізації законодавчих 
положень та якісне правозастосування. У цьому існують численні 
проблеми, які полягають у небажанні сприйняти відповідні реко-
мендації практиків та обґрунтовані висновки науковців. Зокрема 
персоніфікованість рішень щодо законодавчого забезпечення право-
охоронної діяльності у сфері оборони, на сьогодні є чи не найбільш 
згубним для ефективного вирішення завдань щодо підтримання на 
належному рівні військової дисципліни, військового правопорядку, 
особливо в умовах збройного конфлікту. Як наслідок такого стану – 
попри активні дискусії, які ведуться у науковому середовищі, се-
ред фахівців, інституційне забезпечення правоохоронної діяльності 
у сфері оборони України не відповідає ані курсу на інтеграцію до 
НАТО, ані вирішенню практичних питань забезпечення військового 
правопорядку, законності у цій сфері.

Відсутність військового правоохоронного органу у сфері оборони, 
яким розглядається Військова поліція, демілітаризація в умовах війни 
спеціалізованої військової прокуратури, втягнення воєнної складової 
у загальне правосуддя з усіма проблемами, що існують у не реформо-
ваному в Україні судочинстві є багато у чому нищівним ударом для 
вирішення завдань забезпечення воєнної безпеки.

Аналіз свідчить, що зволікання стосовно активних і послідовних 
дій, у прийнятті законодавчих рішень стосовно системи військової 
юстиції, яка має ефективно діяти як у мирний час, так і в особливий 
період, не відповідає реальним воєнним загрозам, фактично руйнує 
систему правового забезпечення національної безпеки загалом і воєн-
ної безпеки зокрема.

Проблемою єдності системи законодавства у сфері оборони, не-
доліків та упущень у законодавчому забезпеченні обороноздатності 
держави є відсутність єдиного центру підготовки та упровадження 
нормативно-правових актів, насамперед, законів. Практика показує, 
що можливості вирішення цих завдань, незважаючи на проведену 
значну роботу, Міністерством оборони України через відомчу не-
узгодженість, а також через обмеженість повноважень, залишається 
неефективною.
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Розбалансованість діяльності щодо розробки проектів законодав-
чих актів, підготовки для розгляду у Верховній Раді України, супро-
водження проектів у парламенті, відсутність належного контролю за 
упровадженням прийнятих законів вимагають генерування відповід-
них рішень щодо утворення Комітету правового забезпечення сфери 
оборони, який міг би успішно функціонувати в умовах інституційної 
діяльності та реалізації повноважень Ради національної безпеки і обо-
рони України.

Практичні питання розвитку законодавства у сфері оборони на 
довгострокову, середньострокову та короткострокову перспективи 
має вирішувати Концепція розвитку законодавства у сфері оборони. 
Проект такої Концепції був підготовлений у Міністерстві оборони 
України, загалом він враховує основні проблемні аспекти розвитку за-
конодавства у сфері оборони України та може слугувати основою для 
його удосконалення з метою схвалення Радою національної безпеки 
і оборони, затвердження Президентом держави, що варто розглядати 
вкрай актуальним.
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ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ УПОРЯДКУВАННЯ 
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УКРАЇНИ

Зважаючи на складну військово-політичну обстановку в Україні 
та враховуючи високий ступінь невизначеності й непередбачуваності 
розвитку безпекової ситуації у світі, створення ефективної системи 
законодавства у сферах національної безпеки і оборони України є од-
ним із пріоритетів підвищення спроможностей всіх складових секто-
ру безпеки і оборони України. Створенню ефективних правових норм 
сприяє використання певних юридичних технологій, в тому числі за-
провадження правового моніторингу.

Проведення правового моніторингу дозволяє виявити різні дефек-
ти (колізії, прогалини, протиріччя, декларативні, застарілі норми) у 
відповідній сфері правового регулювання, визначити потреби і на-
прями його удосконалення й систематизації. Визначаючи очевидну 
значущість правового моніторингу потрібно відзначити необхідність 
закріплення у нормативно-правовому акті процедури і порядку його 
проведення, а також обов’язкове поширення моніторингу на усі сфери 
правового регулювання. Адже обмеження моніторингу лише окре-
мими галузями правового регулювання не дозволить повною мірою 
досягти його головної мети – підвищення ефективності правового ре-
гулювання.

Без дієвого механізму моніторингу ефективності нормативно-пра-
вових актів у сферах оборони і безпеки України, не вбачається за мож-
ливе якісне удосконалення законодавства у цих сферах. У свою чергу, 
без системного упорядкування законодавства, неможливо вчасно ви-
рішувати стратегічні питання щодо розвитку потенціалу стримуван-
ня, оборонної реформи, досягнення взаємосумісності органів сектору 
безпеки і оборони з відповідними структурами Альянсу, гармонізації 
вітчизняного законодавства із законодавством держав – членів НАТО 
у сфері оборони. У цьому контексті, на нашу думку, слід звернути 
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увагу на раціональний підхід щодо визначення тематики цієї науко-
во-практичної конференції, яка загалом чітко і лаконічно відображає 
всю палітру проблем військово-правової сфери, а тому матеріали цієї 
конференції однозначно слугуватимуть підґрунтям для глибинної мо-
дернізації законодавства у сфері оборони України. 

У якості позитивних зрушень маємо відзначити, що нещодавно 
Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст) вперше започаткувало 
процедуру моніторингу ефективності нормативно-правових актів, що 
беззаперечно, є вкрай актуальним та давно визрівшим рішенням, яке 
повинно забезпечити своєчасну розробку пропозицій про внесення 
змін до нормативно-правових актів у всіх сферах правового регулю-
вання.

Разом з тим, проведений нами аналіз «Порядку моніторингу 
впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-пра-
вових актів у сферах правового регулювання банкрутства, вико-
нання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), 
судово-експерної діяльності, судоустрою та судочинства, кримі-
нальної юстиції, адвокатури та адвокатської діяльності, безоплат-
ної правової допомоги», який затверджений наказом Міністерства 
юстиції від 24.12.2020 № 666/5 (далі – Порядок моніторингу), вка-
зує, що Порядком моніторингу не охоплені такі надважливі на сьо-
годні сфери правого регулювання як «національна безпека і оборо-
на». Очевидно, що правовим підґрунтям для своєчасного прийнят-
тя управлінських рішень щодо підготовки змін до законодавчих 
актів у сферах оборони та безпеки мають слугувати, перш за все, 
результати моніторингу наявного правового регулювання, а також 
аналіз отриманих в процесі моніторингу даних щодо практики за-
стосування нормативно-правових актів у цих сферах. Результати 
моніторингу законодавства у сфері оборони та безпеки можуть та 
мають стати основною підставою для юридичного прогнозування 
та перспективного планування нормопроектних робіт у цих сферах 
правового регулювання, зокрема, й щодо необхідності проведен-
ня «кодифікації законодавства у сфері оборони» – завдання, яке 
визначено абзацом третім підпункту «ґ» пункту 11 статті 1 Указу 
Президента України від 8 листопада 2019 року № 837 «Про невід-
кладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», та до-
ручено Міністерству оборони України (далі – Міноборони).
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Слід також врахувати не завершеність на сьогодні імплементації 
положень Закону України «Про національну безпеку України», яким 
започатковані складні і різнонаправлені реформи. Тобто, на тепер три-
ває «апробація» цього закону в практичній діяльності. При цьому слід 
відзначити міжгалузевий характер згаданого Закону України, припи-
си якого стосуються одночасно сфери національної безпеки та сфери 
оборони держави. Зазначене зумовлює необхідність взаємоузгоджен-
ня положень законодавчих актів у сфері оборони та цього Закону 
України.

Водночас, вже більше року минуло від дати набрання чинно-
сті Законом України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про національну без-
пеку України» щодо набрання чинності положеннями стосовно 
Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил)» від 4 бе-
резня 2020 року № 522. Цим законом прискорено запуск трансформа-
ції системи керівництва силами оборони та військового управління у 
Збройних Силах України, а також активізовано необхідність внесення 
змін до низки законів України у сфері оборони. Проте, напрацьований 
Міноборони пакет законодавчих змін поки не реалізований.

З огляду на викладене, з метою підвищення ефективності законо-
давства у сферах національної безпеки і оборони, своєчасного при-
йняття управлінських рішень для усунення протиріч та прогалин у вка-
заних сферах правового регулювання, ми запропонували Міноборони 
невідкладно ініціювати перед Мін’юстом внесення відповідних змін 
до Порядку моніторингу, в частині поширення його на сфери «наці-
ональної безпека і оборони». Адже, лише завдяки об’єднанню зусиль 
всіх державних органів, які беруть участь у забезпеченні національної 
безпеки і оборони, можна підвищити якість законодавства у сферах 
національної безпека і оборони, яке буде ґрунтуватись на результатах 
всебічного правового моніторингу.

Вважаємо, що зволікання чи не запровадження моніторингу зако-
нодавства у сферах національної безпека і оборони може ускладни-
ти імплементацію норм Закону України «Про національну безпеку 
України» та призведе до розбалансування законодавчих актів у згада-
них сферах. За таких умов, запровадження процесу кодифікації зако-
нодавства у сфері оборони є передчасним, і як наслідок, може призве-
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сти до зриву виконання визначеного Президентом України завдання, 
про яке згадувалось раніше.

Разом з тим вважаємо, що розвиток інституту правового моніто-
рингу у перспективі має здійснюватися шляхом формалізації та уніфі-
кації його основ у проекті Закону України «Про нормативно-правові 
акти» та/або проекті Закону України «Про засади правотворчості в 
Україні», розробку яких передбачено пунктами 364, 365 Плану зако-
нопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердже-
ного Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року 
№ 1165-IX.

Закріплення на законодавчому рівні порядку проведення правово-
го моніторингу надасть обов’язкового характеру результатам цього 
моніторингу, шляхом обґрунтування чітких військово-політичних рі-
шень щодо необхідності прийняття законодавчих актів у відповідних 
сферах правового регулювання.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО 
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ДОГОВОРУ (НАТО)

Наразі гостро стоїть питання щодо належного правового забезпе-
чення оборони держави та проведення оборонної реформи в Україні, 
планового, системного розвитку військового законодавства та його 
адаптації до стандартів Організації Північноатлантичного догово-
ру(НАТО).

Слід зазначити, що з моменту отримання незалежності, Україна 
вибудувала певну систему військового законодавства, але вона буду-
валася, в основному, на використанні пострадянських принципів і сут-
тєво відрізняється від стандартів Організації Північноатлантичного 
договору (НАТО). Зміни, що вносились до основних законів носили 
ситуативний характер, було відсутнє стратегічне бачення напрямку 
оборонної реформи і, як наслідок, розвитку військового законодав-
ства.

Для правового забезпечення відсічі збройної агресії, ефективного 
військового управління, починаючи з 2014 року розроблена значна 
кількість нормативно-правові актів. Зазнали суттєвих доповнень ос-
новоположні закони «Про оборону України» [1] та « Про Збройні Сили 
України» [2] Прийнято в новій, оновленій редакції Закон України « 
Про правовий режим воєнного стану» [3].

Не вдаючись до системного аналізу прийнятих з 2014 року законів 
та нормативно-правових актів, слід зазначити, що всі вони були знач-
ним кроком з розвитку військового законодавства та сприяли вико-
нанню завдань з попередження та усунення воєнних загроз та певною 
мірою були адаптовані до стандартів НАТО.

Проте, на наш погляд, зазначені зміни до нормативно-правових 
актів носили ситуативний характер, відчувається відсутність систем-
них підходів. Внесення у 2018 році змін до Конституції України 
щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повно-
правного членства України в Європейському Союзі та в Організації 
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Північноатлантичного договору обумовлюють плановий системний 
підхід до розвитку системи військового законодавства [4].

Слід зазначити, що в Україні вже раніше напрацьовувались систем-
ні підходи щодо адаптації законодавства держави до законодавства 
Європейського Союзу. Свідченням зазначеного було прийняття у 2004 
році закону «Про Загальнодержавну програму адаптації законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу» [5].

На жаль, у 2004 році військове законодавство не було включено до 
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства і ми 
можемо констатувати, що даний механізм до сфери воєнної безпеки 
застосовувався не в повній мірі. 

На наш погляд питання адаптації військового законодавства до 
стандартів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) по-
винні здійснюватися на аналогічних підходах (принципах) з урахуван-
ням специфіки функціонування Сектору безпеки і оборони держави.

Державна політика України щодо адаптації військового законо-
давства до стандартів Організації Північноатлантичного договору 
(НАТО) має формуватися як складова частина правової реформи в 
Україні та спрямовуватися на забезпечення єдиних підходів до нор-
мопроектування, обов’язкового врахування вимог законодавства 
НАТО під час нормопроектування, підготовки кваліфікованих спеці-
алістів, створення належних умов для інституціонального, науково-о-
світнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення 
процесу адаптації законодавства України.

Адаптація військового законодавства України повинна бути пла-
номірним, комплексним процесом, що включає декілька послідовних 
етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відпо-
відності.

Тому, на наш погляд, першочерговим завданням влади є розроб-
ка (закріплення нормативно-правовими актами) чіткого механіз-
му адаптації. Досліджуючи проблеми розвитку системи військо-
вого законодавства та його адаптації до стандартів Організації 
Північноатлантичного договору(НАТО) на наш погляд доцільно роз-
глянути наступні аспекти цієї проблеми:1) державний орган, який без-
посередньо відповідальний за організацію розвитку системи військо-
вого законодавства та здійснення нормативно-правового забезпечення 
воєнної безпеки; 2) державний орган, який є основним розробником 
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змін до системи військового законодавства; 3)державні органи, що за-
лучаються до розробки змін до системи військового законодавства; 
4) організаційні форми роботи із вдосконалення системи військового 
законодавства; 5) актуальні напрямки розвитку системи військового 
законодавства.

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до визна-
чених законодавством України функцій [6] є основним державним ор-
ганом, який повинен безпосередньо організовувати та координувати 
розвиток системи військового законодавства.

Виходячи з того, що розробка та узгодження усього комплексу най-
важливіших заходів щодо забезпечення національної безпеки повинні 
ґрунтуватися на єдиних загальних засадах, які мають бути прописа-
ними в основних програмних документах можливо стверджувати, що 
і розвиток військового законодавства повинен здійснюватися на зазна-
чених принципах.

Відповідно до закону «Про національну безпеку України» 
Міністерство оборони України є головним органом у системі цен-
тральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній 
сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та осо-
бливий період [7]. Отже, Міністерство оборони України є основним 
органом виконавчої влади, який повинен здійснювати планування 
розвитку військового законодавства як складової належного здійснен-
ня оборонного планування, а також розробку проектів актів військо-
вого законодавства. При цьому варто вказати, що планування розвит-
ку військового законодавства повинно здійснюватися з урахуванням 
потреб усіх складових сил оборони.

Слід зазначити, що відповідно до закону «Про національну безпе-
ку України» [7] визначається чітка пріоритетність та послідовність 
розробки документів оборонного планування, які є основою для роз-
робки наступних нормативно-правових актів.

Стратегія національної безпеки України є основою для підготовки 
всіх інших документів щодо планування у сферах національної без-
пеки і оборони. Стратегічний оборонний бюлетень України розробля-
ється Міністерством оборони України після затвердження Стратегії 
воєнної безпеки України та за результатами оборонного огляду і стає 
основою для розвитку воєнного законодавства на певний період.
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Вважаємо за доцільне, після прийняття нового Стратегічного обо-
ронного бюлетеня України, який визначить основні напрями юри-
дичного забезпечення заходів реформування сил оборони, прийняти 
нормативно-правовий акт, який би комплексно врегульовував відпо-
відальність, порядок і терміни розробки актів військово законодавства 
для виконання заходів Державної програми розвитку ЗС України та 
програм розвитку інших складових сил оборони. При цьому зазначе-
ний нормативний документ повинен носити міжвідомчий характер, 
враховувати проблемні питання всіх складових сил оборони та бути 
обов’язковим для виконання всіма складовими.

Наразі, коли дія Державної програми розвитку ЗС України завер-
шилась, можливо констатувати, що окремі напрями розвитку військо-
вого законодавства визначено Указом Президента України [8].

До них можливо віднести: удосконалення з урахуванням досвіду 
держав – членів НАТО і держав членів Європейського Союзу про-
цедур оборонного планування, управління оборонними ресурсами, 
організації та ведення територіальної оборони, а також особливостей 
функціонування держави у разі оголошення стану війни; кодифікації 
законодавства у сфері оборони, заохочення громадян України до про-
ходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і 
правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. 

З нашої точки зору першочергове місце в адаптації військового 
законодавства до стандартів Організації Північноатлантичного дого-
вору належить розробці змін до базових законів, що регламентують 
основи організації внутрішнього функціонування військових форму-
вань держави, формують вимоги до професійної корпоративної ети-
ки військовослужбовців України, закріплюють моральні і професійні 
стандарти поведінки військовослужбовців, принципи гендерної рів-
ності.

Метою адаптації законодавства України у сфері оборони до стан-
дартів НАТО повинна стати зміна «філософії» всіх документів, покла-
дання в їх основу забезпечення безпеки і добробуту людини як ключо-
вого суб’єкта національної безпеки.

Підсумовуючи, зазначимо: 1) розвиток законодавства у сфері обо-
рони є складним системним процесом, який доцільно розглядати у 
трьох аспектах: теоретико – правовому, організаційно – правовому та 
в аспекті адаптації до стандартів НАТО; 2) ефективність заходів з роз-
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витку законодавства у сфері оборони залежить від планової, системної 
та своєчасної роботи насамперед Ради національної безпеки і оброни 
України та Міністерства оборони України у жорсткій відповідності 
до Державної програми розвитку ЗС України та Програмами розвит-
ку інших складових сектору оборони; 3) провідна роль у координа-
ції розвитку системи військового законодавства та його адаптації до 
стандартів Організації Північноатлантичного договору(НАТО) нале-
жить Раді національної безпеки і оброни України; 4) доцільно видати 
нормативно-правовий акт, який би комплексно врегульовував відпо-
відальність, порядок і терміни розробки актів військового законодав-
ства та його адаптації до стандартів НАТО.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ

В Україні сьогодні започатковані процеси проведення оборонної 
реформи, Збройні Сили України перебувають у процесі трансфор-
мації та приведенні до сумісності із збройними силами країн-членів 
НАТО, що є основою зміцнення обороноздатності держави. В таких 
умовах першочерговими заходами є зміна системи управління та по-
будови Збройних Сил України.

Слід зауважити, що законодавчі акти у сфері оборони, які були 
прийняті до 2014 року не в повній мірі дають відповідь ситуації, яка 
виникла в України. Тому, в умовах збройного конфлікту, після тимча-
сової окупації Російською Федерацією Автономної республіки Крим 
та окремих районів Донецької і Луганської областей, проведення ан-
титерористичної операції та триваючої досі Операції об’єднаних сил, 
виникла проблема удосконалення і розвитку системи національного 
військового законодавства, для його подальшої кодифікації та підви-
щення обороноздатності держави.

Важливо також зазначити, що до актів військового законодав-
ства за останній час частково вносились лише окремі зміни з метою 
впровадження заходів з проведення антитерористичної операції, опе-
рації об’єднаних сил, розмежування підпорядкування керівництва 
Збройних Сил України тощо, без урахування принципу системності.

Оскільки процес удосконалення законодавства є досить тривалим 
за часом, це потребує здійснення планомірних кроків та зусиль. Відтак, 
це стосується також і військового законодавства (законодавства у сфе-
рі оборони), що є основою у підвищенні боєздатності Збройних Сил 
України та сил оборони, особливо в умовах здійснення відсічі зброй-
ної агресії Російської Федерації. Варто відзначити, що притримують-
ся цих поглядів і ряд науковців, зокрема як зазначають Шопіна І. М. 
та Гущин О. О. «реальні події 2014 року засвідчили, що внаслідок 
цілого комплексу об’єктивних і суб’єктивних причин питанням роз-
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витку законодавства, яке регламентує функціонування сил оборони, 
не приділялося достатньо уваги. Це призвело до наявності численних 
суперечностей та прогалин у правовому регулюванні, його невідпо-
відності актуальній геополітичній ситуації, міжнародним зобов’язан-
ням України, сучасному стану розвитку суспільних та міждержавних 
відносин» [1, с. 144]. Крім того, з 2000 року з поля зору українських 
науковців два десятиліття проблематика досліджень із спеціальності 
«Військове право, військові проблеми міжнародного права» (шифр – 
20.02.03) здійснювалася на мінімальному рівні [2].

Про наявність у військовому законодавстві (законодавстві у сфері 
оборони) низки окремих положень, які потребують узгоджень, як між 
собою, а також потребують їх термінологічного, змістовного та техні-
ко-юридичного доопрацювання свідчать ряд причин, а саме:

• відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про правовий ре-
жим воєнного стану» [3] військовим командуванням надається 
право разом з органами виконавчої влади, військовими адмі-
ністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та 
органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійс-
нювати заходи правового режиму воєнного стану. Водночас, 
нормами статті 8 цього Закону, запровадження та здійснення 
заходів правового режиму воєнного стану покладається безпо-
середньо на військове командування та військові адміністрації 
(у разі їх утворення), а органи виконавчої влади, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування 
лише залучаються до таких заходів, що потребує відповідних 
узгоджень цих норм між собою;

• відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» [3] в Україні або в окремих 
її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командуван-
ня разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) 
можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцево-
го самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи пра-
вового режиму воєнного стану в межах тимчасових обмежень 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також 
прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом 
Президента України про введення воєнного стану. Разом з тим, 
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частина третя статті 8 зазначеного Закону визначає, що запрова-
дження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану 
провадиться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 
України типового плану запровадження та забезпечення захо-
дів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих 
її місцевостях, з чого слід зробити висновок, що законодавець 
для запровадження цих заходів заклав обтяжливий механізм 
його реалізації для військового командування та військових ад-
міністрацій, від якого в значній мірі буде залежати швидкість, а 
відповідно і ефективність реалізації прийняття ними рішень під 
час ведення бойових дій. До того ж, слід погодитись, що поло-
женнями Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
[3] не встановлено, якими саме актами військове командування 
може самостійно або із залученням органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцево-
го самоврядування запроваджувати ті чи інші заходи правового 
режиму воєнного стану, що потребує відповідного врегулюван-
ня [4, с. 11];

• статтею 13 Закону України «Про особливості державної по-
літики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях» [5] Верховна Рада України відповідно до пункту 9 ча-
стини першої статті 85 Конституції України схвалила рішення 
Президента України про використання Збройних Сил України 
та інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань, що приймається ним відповідно до пункту 19 ча-
стини першої статті 106 Конституції України [6] для відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях і забезпечення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях. Водночас, норми статті 13 Закону [5] та 
пункту 19 частини першої статті 106 Конституції України [6] не 
узгоджується з нормою частини першої статті 4 Закону України 
«Про оборону України» [7], де зазначено, що за аналогічних 
підстав Президент України приймає рішення про застосування 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до зако-
нів України військових формувань.
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Отже, до основних причин, з початку проголошення незалежнос-
ті України, що сприяли незадовільному стану та певному розбалан-
суванню військового законодавства (законодавства у сфері оборони) 
слід віднести:

1) постійну зміну курсу з початку становлення держави щодо реалі-
зації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного догово-
ру, що призвело до відсутності системності дій відповідних держав-
них інституцій та недосконалості основних стратегічних документів 
у сфері національної безпеки і оборони, а також помилкового визна-
чення загроз національним інтересам держави та відповідних заходів 
на їх реагування;

2) постійна зміна форм державного правління з парламентсько-пре-
зидентської до президентсько-парламентської республіки з відповід-
ними змінами до Основного Закону України;

3) намагання Російської Федерації реалізувати імперські погляди 
й амбіції відносно України, використовуючи гібридні способи веден-
ня війни;

4) відсутність у державі уповноваженого та спеціалізованого наці-
онального органу (інституту, структури) для комплексного, систем-
ного відпрацювання ідеї та стратегічної ініціативи удосконалення, 
оновлення, систематизації військового законодавства, яку на сьогодні 
актуально трансформувати в Стратегію розвитку військового законо-
давства (законодавства у сфері оборони України).

Отже, актуальними для пошуку сьогодні є питання, пов’язані із 
удосконалення та систематизацією військового законодавства (зако-
нодавства у сфері оборони України), його кодифікації, що є важливим 
завданням в умовах продовження існування довготривалого збройно-
го конфлікту. Наявність великої кількості правових норм, які регла-
ментують діяльність у сфері оборони, природно вимагає їх об’єднан-
ня та уніфікації в межах окремих (комплексних) законодавчих актів, 
що врегулюють відносини у сфері оборони.
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Російсько-український збройний конфлікт, що призвів до окупації 
території Автономної Республіки Крим та агресії на Сході України, 
став стрес-тестом на визначення готовності сектору безпеки й оборо-
ни до дій за призначенням і висвітлив низку системних прогалин у цій 
сфері. Однією із проблем стала неефективність України як європей-
ської позаблокової держави під час забезпечення національної безпеки 
держави. За таких обставин у грудні 2014 року Україна відмовилася 
від здійснення політики позаблоковості та прийняла активний курс 
на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору з метою 
досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації 
Північноатлантичного договору (далі – НАТО). І вже в липні 2017 року 
було внесено зміни до чинного законодавства України щодо віднов-
лення членства в НАТО як стратегічної цілі зовнішньої та внутріш-
ньої політики держави.

На сьогоднішній день взаємодія України з НАТО підпорядковуєть-
ся, насамперед, потребам максимального зміцнення обороноздатності 
держави і радикального реформування Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань, наближенню до стандартів НАТО.

Практичне наближення України в усіх сферах до стандартів НАТО 
не можливе без приведення у відповідність системи законодавства 
нашої держави у сфері оборони до правових стандартів НАТО від-
повідно до критеріїв, що висуває НАТО до країн, які мають намір до 
нього приєднатися, шляхом прийняття, внесення змін чи скасування 
правових норм національного законодавства [1, с. 78].

Такий процес адаптації законодавства України у сфері оборони до 
правових стандартів країн-членів НАТО передбачає реформування 
правової системи України у сфері оборони та її поступове узгодження 
з євроатлантичними стандартами. За таких умов Україна забезпечує, 
щоб існуючі закони, інші нормативно-правові акти та нове законодав-
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ство у сфері національної безпеки та оборони поступово досягли су-
місності з євроатлантичними стандартами.

З цією метою в Україні за останній період прийнято ряд базових 
нормативно-правових актів, які слугують основою для розроблення 
інших документів, які визначають шляхи та інструменти реалізації 
реформування сил безпеки та оборони.

Так, з метою побудови Збройних Сил України за принципами 
НАТО, досягнення критеріїв членства в Альянсі, спроможності брати 
участь в багатонаціональних операціях з підтримання миру і безпеки 
Генеральний штаб Збройних Сил України у січні 2020 року оприлюд-
нив Візію розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років та в 
подальшому [2]. Документ дає бачення реформ із метою максимально-
го структурного наближення Збройних Сил України до збройних сил 
країн НАТО. Пропонується змінити структуру управління, межі опе-
ративних командувань, усі загальновійськові бригади будуть у стані 
постійної готовності, авіаційні бригади переформують у полки, полки 
спецпризначення – у центри тощо.

Крім того, для досягнення сумісності з євроатлантичними 
стандартами 14 вересня 2020 року Указом Президента України 
№ 392/2020 було затверджено та введено в дію нову Стратегію наці-
ональної безпеки України (далі – нова Стратегія) [3]. Нова Стратегія 
замінила собою однойменний документ 2015 року, який приймався 
в умовах стрімкої зміни військово-політичної ситуації – агресії з 
боку Російської Федерації. Нова Стратегія ґрунтується на засадах 
стримування (розвиток оборонних і безпекових спроможностей для 
унеможливлення збройної агресії проти України), стійкості (здат-
ність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпеко-
вого середовища й підтримувати стале функціонування), взаємодії 
(розвиток стратегічних відносин із ключовими 70 іноземними парт-
нерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх держава-
ми-членами).

Пріоритетами національних інтересів України та забезпечення на-
ціональної безпеки є відстоювання незалежності і державного суве-
ренітету, відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно 
визнаного державного кордону України, суспільний розвиток, насам-
перед розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних 
інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція.
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Стратегія національної безпеки, конкретно визначаючи національ-
ні безпекові пріоритети, є основою для розроблення інших документів 
стратегічного планування, які визначатимуть шляхи та інструменти 
її реалізації. На її основі створюватиметься нова нормативно-правова 
база у сфері національної безпеки та оборони, визначатиметься реаль-
ний стан і перспективи розвитку окремих складових національної без-
пеки, формуватиметься відповідна державна політика.

Про інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір також свід-
чить затверджена указом Президента України 25 березня 2021 року 
№ 121/2021 Стратегія воєнної безпеки України [4]. Головною метою 
якоїє завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча 
оборона України на засадах стримування, стійкості та взаємодії, що 
забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність дер-
жави, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий про-
стір та набуттю членства в НАТО.

Серед пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сфері обо-
рони і військового будівництва також виділені: запровадження об’єд-
наного керівництва з підготовки та ведення всеохоплюючої оборони 
України; розвиток інституційних спроможностей Міністерства обо-
рони України та інших органів управління складових сил оборони; 
нарощування спроможностей Збройних Сил України, сил територі-
альної оборони у їх складі, інших складових сил оборони до вико-
нання покладених завдань; подальша інтеграція в європейські струк-
тури безпеки і прагматичне міжнародне військове співробітництво. 
Також у документі зазначається, що вступу до Північноатлантичного 
Альянсу сприятиме реформа у сфері оборонного сектора України.

Згідно зі Стратегією воєнної безпеки України певні пріоритети бу-
дуть реалізовані шляхом завершення впровадження у силах оборони 
військових (адміністративних, оперативних і технічних) стандартів, 
прийнятих у збройних силах країн-членів НАТО; зміцнення кадрово-
го потенціалу Збройних Сил України, ефективного управління кар’єр-
ним зростанням особового складу і трансформації військової профе-
сійної культури на основі євроатлантичних принципів; формування 
відповідно до принципів НАТО системи об’єднаного керівництва з 
підготовки та ведення комплексного захисту України [4].

На сьогоднішній день приведення у відповідність законодавства 
України у сфері оборони до євроатлантичних стандартів здійснюєть-
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ся переважно у площині реалізації положень зазначених вище базо-
вих нормативно-правових актів з питань реформування сил безпеки 
та оборони України. У свою чергу, вирішення цих завдань потребує 
використання широкого арсеналу сил та засобів.

Отже, можемо констатувати, що узгодження законодавства України 
у сфері оборони з євроатлантичними нормами є необхідним і першо-
черговим фактором для проведення практичного реформування сил 
безпеки та оборони України, що створить сприятливі умови для від-
новлення територіальної цілісності держави, забезпечить воєнну без-
пеку та допоможе досягти більш безпечного майбутнього.
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На сьогодні вкрай актуальними є питання напрямків оборон-
ної реформи за принципами, стандартами та процедурами НАТО в 
контексті стандартизації для досягнення взаємосумісності сектору 
безпеки і оброни України з аналогічними інституціями держав-чле-
нів НАТО. Набуття для України статус ЕОР (Enhanced opportunity 
partner – Партнера з розширеними можливостями) розширило не тіль-
ки перелік можливостей для держави, але і коло задач. Передусім, 
Україна має на меті отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Для 
цього в державі здійснюються масштабні перетворення.

На одному з аспектів оборонної реформи в України ми хочемо 
акцентувати увагу, виходячи з важливості процесу підготовки ква-
ліфікованих кадрів, спроможних стабільно та професійно викону-
вати покладені на сили безпеки та оброни задачі: в першу чергу – 
забезпечення національної безпеки України, відсіч збройної агресії, 
відновлення територіальної цілісності та суверенітету, реінтеграції 
тимчасово окупованих територій, реалізації концепції перехідного 
правосуддя.

При цьому зауважимо, що досягнення сумісності системи осві-
ти та політики оцінювання в секторі безпеки та оборони України 
стандартам та принципам НАТО є передумовою не тільки набут-
тя нашою державою статусу члена Альянсу. Передусім, Організація 
Північноатлантичного договору, утворена у 1949 році, має значний 
практичний досвід вирішення збройних конфліктів, переходу від кон-
фліктного до постконфліктного суспільства, характеризується обізна-
ністю потрібних для цього механізмів та процесів, вже напрацьовани-
ми та апробованими новітніми тактикою та стратегією як відповідь на 
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гібридізацію методів і засобів ведення бойових дій, чисельними тех-
нологічними інноваціями та іншими напрацюваннями у сфері забез-
печення оброни та безпеки держав. Якщо відповідні знання, навички, 
комунікацію та автономію формувати на етапі підготовки фахівців, 
то така мета має стати запорукою підвищення ефективності службо-
вої діяльності майбутніх випускників, повного і сталого виконання 
ними поставлених завдань.

З огляду на наш практичний досвід у сфері вищої освіти, саме цей 
сегмент системи освіти в Україні візьмемо за базу для аналізу. При 
цьому, ми акцентуємо окрему увагу, що НАТО, в першу чергу, про-
водить політику забезпечення готовності, ефективності та сумісності 
сил країн-членів НАТО. Однак, в цей же час, стратегія Альянсу вклю-
чає зміцнення відносини з країнами, що не входять до НАТО (NNE), 
але проголошують намір на зближення та інтеграцію задля досягнен-
ня мети зміцнення колективної безпеки (Chapter 1 «Introduction», BI-
SCD 075–002 [1]).

Якщо звернутися до стандартів НАТО у сфері вищої освіти, то 
першочергове значення мають:1) Рішення МС 0458/3 (MC 0458/3 
(Final), «NATO Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) 
Policy», dated 03 September 2014) [2], яке є основою стратегічної кон-
цепції для політики НАТО щодо освіти, навчання, вправ та оцінки 
(ETEE); 2) Директива «Бі-СК» 075–002 «Освіта та підготовка» (Bi-
strategic command directive 075–002 «Education and training (E&T)», 
dated 06 September 2016) [1], що детально описує обов’язки учасни-
ків, процес планування та управлінські процедури у сфері освіти 
та підготовки фахівців для здійснення поточних та майбутніх місій 
Альянсу; 3) Директива «Бі-СК» 075–003 «Колективна підготовка і 
вправи» (Bi-strategic command directive 075–003«Collective training 
and exercise (E&T)», dated 02 October 2013) [1], що регламентує про-
цес колективної підготовки та навчань з метою чіткого розмежу-
вання відповідальності виконавців колективних задач, забезпе-
чення готовності сил НАТО для поточних та майбутніх спільних 
операцій, чому передує розробка і ухвалення Програмам військової 
підготовки та вправ (The Military Trainingand Exercise Programme – 
MTEP),4) Директива «Бі-СК» 075–007 «Освіта та індивідуальна 
підготовка» (Bi-strategic command directive 075–002 «Education and 
training(E&T)», dated 10 September 2015), що висвітлює питання роз-
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робленого цілісного підходу у сфері освіти та підготовки, поєдну-
ючи такі складові як освіта, індивідуальне та колективне навчання, 
вправи [1] та інші.

Система освіти та підготовки згідно положень Директиви  
«Бі-СК» 075–007 «Освіта та індивідуальна підготовка»

Освіта та підготовка
Індивідуальна Колективна

Освіта Індивідуальне 
навчання

Колективне 
навчання Вправи

В результаті порівняння та аналізу сучасного стану системи 
військової освіти в Україні, ми дійшли висновку про її відповід-
ність стандартам і принципам НАТО за наступними напрямка-
ми:1) виділення неформальної (професійної освіти на L-курсах) 
та формальної складових системи військової освіти; 2) оновлення 
системи забезпечення якості освіти у вигляді функціонування не-
залежної зовнішньої інституції (Національне агентство із забезпе-
чення якості вищої освіти, яке серед функцій має акредитацію ос-
вітньо-професійних та освітньо-наукових програм) з одночасною 
розбудовою систем внутрішнього забезпечення якості освіти; 3) 
зміна національної рамки кваліфікацій згідно європейських стан-
дартів восьмирівневої системи освіти; 4) прийняття стандартів 
для кожного з рівнів вищої освіти за спеціальностями; 5) оновлен-
ня освітнього законодавства, в першу чергу, Закону України «Про 
освіту» тощо.

Серед змін, які здійснюються в Україні і при цьому відповіда-
ють стандартам і принципам НАТО у сфері освіти, звернемо окрему 
увагу на започаткування та формування системи професійної осві-
ти як неформальної складової системи військової освіти України. 
Зокрема, на основі розроблених і прийнятих професійних стандартів 
за спеціальністю (групою спеціальностей певного профілю) функ-
ціонують чи знаходяться на стаді розробки та впровадження курси 
професійної військової освіти тактичного і оперативного управлін-
ня (L1A, L1B, L1C, L2, L3, L4) у Військово-юридичному інституті 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків), Національному університеті оборони України імені Івана 
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Черняховського (м. Київ), Військовій академії (м. Одеса) та інших. 
Щодо курсу стратегічного управління вищого рівня L5, то досвід його 
організації та відповідної державної політики в країнах членах НАТО 
було презентовано на методичному зборі з питань впровадження 
стандартів НАТО у навчальний процес20–21 квітня 2021 року, що має 
на меті розробку і створення курсу стратегічного управління вищого 
рівня (L5) в Україні.

Відповідні впроваджені зміни потребують коригувань зако-
нодавства. В першу чергу, Закону України «Про освіту» [5] щодо 
професійної військової совіти як неформальної складової систе-
ми (зміни повинні бути внесені у ст.ст. 1, 21 вказаного Закону). 
Також необхідно звернути увагу і на необхідність змін Наказу 
Міністерства оборони України «Про організацію підготовки офі-
церських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинсько-
го) складу у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих 
військових навчальних закладах Міністерства оборони України та 
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»№ 412 
від 12.11.2020 в частині узгодження його положень з вищенаведе-
ними стандартами і принципами НАТО, змінами в системах вій-
ськової освіти і юридичної освіти в Україні, які на сьогодні ак-
тивно впроваджуються, підтверджуючи європейську ідентичність 
Українського народу і незворотність європейського та євроатлан-
тичного курсу України(преамбула, п.5 ст. 85, ч. 2 ст. 102, п. 1–1ст. 
116 Конституції України [6].

Враховуючи викладене, підсумуємо, що освітня складова по-
винна бути визначена одним з пріоритетних напрямків оборон-
ної реформи, що здійснюється в Україні в умовах реалізації стра-
тегічного курсу на набуття повноправного членства держави в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного дого-
вору при активному збройному конфлікті. Адже досягнення мети 
забезпечення сталого миру та відновлення національної безпеки 
України неможливе без підготовки висококваліфікованих кадрів 
сил безпеки та оборони, які б на тактичному, оперативному та стра-
тегічному рівнях управління діяли злагоджено та координовано в 
рамках всього сектору з використанням новітніх методів і засобів 
ведення бойових дій, сучасних інноваційних форм управлінської 
діяльності і прийняття рішень.
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ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ФЕНОМЕН: 
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Беззаперечним вважаємо те, що державна безпека є однією з базо-
вих політичних цінностей України, а її зміцнення, однією із стратегіч-
них цілей України. Підтвердженням цього є вимоги Указу Президента 
України від 14 вересня 2020 року № 392/2020: «Кабінетові Міністрів 
України, державним органам за відповідними сферами національної 
безпеки подати у шестимісячний строк на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України проект Стратегії забезпечення державної 
безпеки». Однак, вкрай сумним є те, що на даний час вимоги Указу 
Президента не виконані і такої Стратегії не затверджено. І автору зро-
зуміло чому не затверджено, адже державна безпека – це беззаперечно 
феномен: незвичайне явище, рідкісний факт, який важко збагнути, і 
який має бути досліджений та обґрунтований вітчизняною наукою. 
Особливо у контексті забезпечення обороноздатності України.

На підтвердження даної тези, відзначимо, що зазначена тематика 
вже понад 70 років викликає у фахівців більше запитань, чим відпо-
відей. Причина цього досить банальна – відсутність зацікавленості у 
влади називати речі своїми іменами, а також теоретична складність 
дослідження та його крайня непопулярність.

На наше глибоке переконання сучасне визначення державної без-
пеки – «захищеність державного суверенітету, територіальної ціліс-
ності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важ-
ливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз не-
воєнного характеру» відповідно до Закону України «Про національну 
безпеку України», на нашу думку не витримує будь-якої критики, про 
що можна дискутувати досить довго і це є окремою темою для обго-
ворення. У даному разі ми наведемо свою аргументацію до технології 
визначення державної безпеки України.

Теорія трактує, що держава – це політична форма організації 
правління, яка характеризується суверенною владою, політичним та 
публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній те-
риторії через систему спеціально створених органів та організацій, 
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за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеоло-
гічне управління суспільством та керівництво загальносуспільними 
правами.

Це твердження дає підстави вважати, що державна безпека – це, в 
першу чергу саме безпека органів влади та управління суспільними 
інтересами. А не безпека суспільства, наприклад від терористичних 
загроз, які є загрозами невоєнного характеру. Останні лише будуть 
впливати на здатність органів влади якісно і адекватно управляти кра-
їною і, відповідно на думку суспільства про них.

Простіше: держава – формальний інститут, який є формою органі-
зації політичної спільноти під управлінням уряду, суб’єкт політики, 
ядро політичної системи і її безпека є визначальною та першочерго-
вою. Безперечно, що поняття державна безпека і безпека держави за 
їхньої семантичної еквівалентності не є тотожними і національну без-
пеку не можна звужувати до державної та навпаки – державну ставити 
над національною. Таке ототожнювання загрожує пріоритетом інте-
ресів держави над інтересами українського народу і національними 
інтересами.

Теорією національна безпека структурно окреслюється як ступінь, 
визначений законодавчо якісний стан захищеності життєво важливих 
інтересів, прав і свобод особи (громадянина), суспільства (народу, на-
ції) і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, або ступінь відсут-
ності загроз правам і свободам людини, базовим інтересам і цінно-
стям суспільства й держави. Підкреслимо – і держави.

У своїх попередніх дослідженнях автор дійшов висновку, що вкрай 
важливим є розуміння сутності таких понять, як нація, національ-
ність, народ, політична нація, країна, держава, суверенна держава, 
форма держави, політика, безпека політичної системи та державного 
устрою України тощо. Всі вони певним чином схожі між собою, але у 
кожного з них є своя сутність, яка відрізняє його від іншого.

У системі безпеки держави головними пріоритетами, як ми вважа-
ємо є державно-політичний, у тому числі воєнно-політичний, та со-
ціально-економічний аспекти. Тобто, можна припустити, що безпеку 
держави, як апарату влади та управління, так само як і національну 
безпеку забезпечує велика кількість органів та організацій, але у кож-
ного з них, апріорі має бути чітко визначена нормами права своя ком-
петенція.
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Державно-політичний аспект безпеки держави полягає у забезпе-
ченні територіальної цілісності України, недоторканності її кордонів, 
внутрішніх і міжнародних інтересів України та захисту державно-по-
літичного ладу від спроб ліквідувати чи змінити його неконституцій-
ним шляхом.

Соціально-економічний аспект безпеки держави забезпечує стій-
кість соціально-економічної системи держави, вдосконалення струк-
тури народного господарства, захищеність його від зовнішніх та вну-
трішніх загроз, подолання кризових явищ.

Беззаперечно, що безпека системи політичної влади (складова су-
спільства, яка його організовує) в Україні залежить від її політичної, 
економічної, наукової та науково-технологічної складових, які є фун-
даментом інноваційної політики України, а також від оборонної, во-
єнно-політичної складової, що стосується захисту держави від загроз 
воєнного характеру.

Тобто, ми вважаємо, що до компетенції Верховної Ради України, 
Президента, Ради національної безпеки і оборони і судової гілки вла-
ди входять питання забезпечення безпеки держави в політичній, воєн-
ній, економічній та судовій сферах життєдіяльності суспільства, як це 
визначено Конституцією.

Тобто, безпека апарату влади та управління залежить від стабіль-
ності, адекватності і безпеки державно-політичного, конституційно 
легітимізованого ладу держави від змін його неконституційним шля-
хом; державотворення і конструктивної політики задля стабільнос-
ті суспільства; політичного суверенітету; територіальної цілісності 
України і недоторканності її кордонів; інститутів державної влади; 
національно-державних інтересів у сфері економіки задля ефективної 
реалізації соціального призначення держави.

Як нами вже відзначалося, показники зазначених вище явищ мають 
бути закріплені у нормативно-правових актах: доктринах, концепці-
ях, стратегіях та програмах, визначеними законодавством формами 
та методами, силами і засобами із забезпечення подальшого розвитку 
особи, суспільства та самої держави в умовах конкретних правових 
режимів у політичній, економічній, воєнній, науково-технологічній та 
інших важливих сферах діяльності суспільства.

Таким чином, констатуємо, що безпеку держави у сучасних умовах 
розвитку українського суспільства забезпечує не лише Служба безпе-
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ки України, як то зазначено в Законі, а й інші органи влади та управ-
ління від яких безпека держави залежить безпосередньо: Верховна 
Рада, Президент, РНБО та суди України, Міністерство Оборони, 
Міністерство внутрішніх справ, Міністерство з питань стратегічних 
галузей промисловості України, Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України; Міністерство енергети-
ки України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство 
фінансів України; Міністерство юстиції України; Міністерство осві-
ти і науки України; Міністерство охорони здоров’я України, ряд дер-
жавних Служб, Агентств, Інспекцій, ЦОВВ зі спеціальним статусом, 
Колегіальних Органів, інших ЦОВВ, Місцевих органів влади та прак-
тично всі інших державних інституцій. Повторимося, що їх діяльно-
сті у забезпеченні безпеки держави властива своя специфіка, яку має 
бути виокремлено та закріплено в нормах права.

Наприклад, Служба безпеки України забезпечує безпеку держави 
від розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб інозем-
них держав специфічними силами, засобами, формами та методами; 
Збройні сили України забезпечують стримування збройної агресії 
проти України та відсіч їй, охорону та захист територіального та пові-
тряного простору країни, надводного та підводного простору у межах 
територіального моря України. Лише після такої титанічної роботи ми 
будемо мати змогу кодифікувати національне законодавство у зазна-
ченій сфері життєдіяльності суспільства.
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НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Закони у сфері національної безпеки і оборони за своїм політи-
ко-правовим змістом, предметом правового регулювання та юридич-
ною силою займають після Конституції особливе місце, органічно 
розвивають, продовжують її. Цим законам відводиться надзвичайно 
важлива роль у забезпеченні конституційного регулювання суспіль-
них відносин, що складаються у процесі захисту національних інтере-
сів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Такі за-
кони входять безпосередньо в систему конституційного законодавства 
України. Їх політико-правовий зміст визначений, насамперед, най-
важливішим політико-правовим документом України – Конституцією 
України. Саме Конституцією визначається, який закон слід ухвалити 
у сфері національної безпеки і оборони, відповідно з яким має бути 
розвинута та чи інша її стаття. Проте, слід зазначити, що конститу-
ційні закони, на відміну від Основного Закону, своїм регламентуючим 
впливом охоплюють не всю конституційну матерію, а лише окремі, 
до того ж, найважливіші її сфери, де їх важливість, зокрема, суспільні 
відносини, що складаються у сфері національної безпеки і оборони, 
необхідність їх юридичної фіксації саме у формі конституційних за-
конів прямо визначається Конституцією України [1].

Природно, що логічно-послідовний набір «безпекових» актів зако-
нодавства, об’єднаних певним змістом, є важливою складовою системи 
національної безпеки, яка являє собою «… реальне існуюче матеріальне 
утворення, що складається із окремих відносно самостійних і певним 
чином взаємопов’язаних між собою підсистем. Слід також зазначити, 
що такими підсистемами можуть бути лише такі реальності, які, ма-
ючи певну самостійність, беруть участь у взаємодії, утворюють ту чи 
іншу цілісну систему і виконують у ній чітко визначені функції. … 
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система національної безпеки Української держави є доволі складною, 
цілісною, багаторівневою, соціальною відкритою системою, яка форму-
ється та функціонує під впливом багатьох чинників як внутрішнього, 
так і зовнішнього середовища. Система національної безпеки України 
діалектично поєднує певну кількість підсистем та елементів, що зу-
мовлена об’єктивними законами розвитку людини, суспільства та 
держави і розглядається як відкрита динамічна система у сукупності її 
найважливіших внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків» [2, с. 107–108].

Як зазначає А. В. Янчук, цілями формування сучасних основ нор-
мативно-правового забезпечення національної безпеки мають бути:

• юридичне визначення та закріплення наявних у галузі націо-
нальної безпеки відносин;

• визначення основ правового регулювання цих відносин;
• формування нових відносин, які не врегульовані чинним зако-

нодавством, але є украй потрібними в умовах сьогодення;
• ліквідацію відносин та ситуацій, віджилих, що гальмують роз-

виток системи національної безпеки [1].
Характеризуючи найбільш вагомі риси юридичної природи зако-

нів у сфері національної безпеки і оборони як джерел конституційно-
го права, слід зазначити таке:

• ці закони, з огляду на їх соціально-політичну значущість, після 
Конституції посідають особливе місце й утворюють відносно 
самостійний нормативно-правовий масив взаємопов’язаних ак-
тів, якими регулюються суспільні відносини у сфері національ-
ної безпеки і оборони;

• закони у сфері національної безпеки і оборони мають пріоритет 
перед звичайними законами;

• закони у сфері національної безпеки і оборони мають чітко ок-
реслену сферу регулювання;

• за своїм змістом і функціональним призначенням закони у галу-
зі національної безпеки і оборони мають комплексний характер 
з доволі широкою сферою застосування;

• для них характерна підвищена стабільність і відповідні строки 
дії;

• їм притаманна конкретно регулятивна дія, тобто реалізація 
норм у правовідносинах у сфері національної безпеки і оборони 
[3, с. 72–73].
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Доречно зазначити, що задеклароване у Конституції України поло-
ження, згідно з яким вона є правовою, соціальною та демократичною 
державою, засвідчує необхідність розбудови та подальшого вдоскона-
лення законодавства у галузі національної безпеки. У зв’язку з цим, 
безумовною аксіомою вбачається ствердження Рубана А. В. відносно 
того, що необхідність нормативно-правового регулювання захисту 
національних інтересів значною мірою залежатиме від вибору інстру-
ментарію розуміння самих національних інтересів та механізму їх 
втілення [4, с. 16–17].

Здійснюючи аналіз законодавчого забезпечення системи націо-
нальної безпеки, необхідно зазначити про відсутність у більшості цих 
законів механізму їх реалізації та контролю за їх виконанням, а та-
кож і передбаченої законодавством відповідальності за порушення ви-
мог чинного законодавства щодо забезпечення національної безпеки. 
Зазначене дає підстави виокремити основні прогалини законотворчої 
діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, до яких слід 
віднести такі:

• певний абстракціонізм змістового навантаження «безпекових» 
нормативно-правових актів, насамперед, актів законодавства, 
які, як правило є суто декларативними та такими, у яких певна 
теоретико-системна побудова хоча і є логічно обгрунтованою, 
проте відірваною від практичних реалій суспільно-політичного 
життя, і, навіть, державного будівництва;

• при розробленні, прийнятті, внесенні змін у чинні «безпекові» 
закони, як правило, не враховується динаміка суспільних відно-
син; означені акти, що об’єднані змістовими та родовими ознака-
ми часто закріплюють певний статус де-факто, і, відповідно, не 
є такими, що регулюють відповідні відносини у зв’язку з чітко 
визначеними стратегічними пріоритетами та орієнтирами роз-
будови держави;

• швидкоплинні зміни політичної кон’юктури фактично не зали-
шають місця для можливості спрогнозованого розвитку законо-
давства з питань національної безпеки та оборони у напрямку 
реалізації найважливіших пріоритетів державного будівництва, 
розвитку та реформування сектору безпеки і оборони, спряму-
вання зусиль у зовнішній політиці, економіки, екологічної, ін-
формаційної безпеки тощо;
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• численні стратегії, концепції, програми розвитку галузей та 
сфер сектору безпеки і оборони є суто декларативними, не 
прив’язаними змістовно до чинного галузевого законодавства 
(хоча останнім, як правило, і передбачені), констатують загаль-
новідомі факти без пропозицій алгоритмів нейтралізації кризо-
вих явищ, загроз, небезпек або навпаки, – покрокових заходів 
щодо розвитку певних забезпечуючих механізмів чи організа-
ційних структур;

• відсутність чітких нормативно-визначених алгоритмів взає-
модії вищих владних структур з «силовим сегментом» сек-
тору безпеки і оборони при виникненні та розвиткові тих чи 
інших кризових явищ, як внутрішнього, так і зовнішнього 
характеру;

• відсутність професійно-виваженого підходу при створенні ро-
бочих груп по розробці проектів нормативно-правових актів 
«безпекової» сфери та відсутність інформативного забезпечення 
законотворців.

Разом з тим, ще аналітичною доповіддю Національного інститу-
ту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента 
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє ста-
новище України у сфері національної безпеки» у 2014 р. були перед-
бачені дієві кроки як по реформуванню законодавства у сфері сектору 
безпеки і оборони, так і реформування системи національної безпеки 
держави взагалі [5]. Зокрема, передбачалось нормативно-правове за-
безпечення наступних кроків:

• розбудова оновлених органів сектору безпеки і оборони відпо-
відно до загальноєвропейських норм, із запровадженням прин-
ципів державності, патріотизму, компетентності, демілітари-
зації, координування, ефективної взаємодії, чіткого розподілу 
завдань і усунення дублювання функцій;

• індивідуальний підхід до кадрів та збереження високопрофесій-
ного потенціалу, без втрати боєздатності правоохоронних, роз-
відувальних, судових органів, спецслужб;

• запровадження нових цивільно-військових відносин;
• врахування соціальних змін, особливо динамічних і таких, що 

«бурхливо» розвиваються при оновленні «національнобезпеко-
вого» законодавства;
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• уточнення компетенції, правових, організаційних та інших за-
сад функціонування державних і недержавних суб’єктів сектору 
безпеки, способів удосконалення кадрового забезпечення;

• дієвий соціальний і правовий захист особового складу силових 
структур сектору безпеки і оборони;

• виважена бюджетна політика у сфері національної безпеки;
• відповідність процесу інтеграції держави в європейський та єв-

роатлантичний політичний, економічний і безпековий простори, 
врахування досвіду провідних країн;

• більш широке залучення інститутів громадянського суспільства 
до розгляду проблем національної безпеки і оборони України;

• надійна система протидії корупції у секторі безпеки і оборони.
Зважаючи на викладене, і враховуючи існуючі теоретичні над-

бання у цій сфері, доцільно констатувати, що «…проблема належно-
го нормативно-правового регулювання суспільних відносин у сфері 
національної безпеки взагалі і сектору безпеки і оборони зокрема, 
постає як надзвичайно актуальне, першочергове завдання, що потре-
бує її суспільного і державного вирішення» [6]. Це зумовлює: «…
нагальну потребу напрацювання єдиної системи знань про націо-
нальну безпеку на основі наукової методологічної бази, в тому числі, 
визначення ефективних правових засобів забезпечення національної 
безпеки» [7, с. 214].

Таким чином, насамперед, це стосується «прив’язки» конститу-
ційно-правових засад національної безпеки України до всієї системи 
галузевого «безпекового» законодавства. У сучасній конституційній 
теорії і практиці, попри певні напрацювання з даної проблематики, 
бракує фундаментальних монографічних досліджень, а методологічні 
питання конституційно-правових засад національної безпеки ще не є 
предметом спеціального фундаментального дослідження.
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Збройних Сил України, капітан юстиції

ПРОБЛЕМАТИКА НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ

Одну з найважливіших ролей в процесі регулювання суспільних 
відносин в сфері оборони і національної безпеки відіграє такий право-
вий інститут як «нормотворчість». Кожного дня йде активний процес 
створення нових, зміни та скасування наявних правових норм з метою 
регулювання правовідносин з урахуванням змін в політичній, еконо-
мічній, соціальній та інших сферах життя сучасної держави.

Нормотворчу діяльність на державному рівні Міністерство оборо-
ни України (далі – Міноборони) здійснює як орган центральної вико-
навчої влади у складі Кабінету Міністрів України. Розробляє проек-
ти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України та інше. В межах своїх повноважень Міноборони видає нака-
зи [1]. В разі, якщо вони містять одну або більше норм, що зачіпають 
права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та 
юридичних осіб, такі накази підлягають обов’язковій державній реє-
страції. Крім того, Міноборони видає інші нормативні акти, які носять 
службовий характер або регулюють питання внутрішньої діяльності 
міністерства і Збройних Сил України (далі – ЗСУ) в загальному [2].

Так повинно бути, відповідно до загальної теорії права. Але на 
практиці час від часу постає проблема невідповідності правових норм 
об’єктивній дійсності або ж узагалі відсутність правової регламента-
ції певного кола суспільних відносин [3, с. 48].

Станом на 01.01.2020 р. система актів тільки відносно життєдіяль-
ності ЗСУ налічує не менш як 35 законів, 840 нормативно-правових ак-
тів на рівні Президента, 77 – Кабінету Міністрів України, міжвідомчих 
наказів, 342 накази Міноборони України та 208 міжнародних догово-
рів відомчого характеру, зареєстрованих у Мін’юсті України, 4 коди-
фікованих нормативно-правових актів (не рахуючи бойових статутів). 
Причому, це – тільки первинні законодавчі акти, які постійно удоско-
налюються шляхом внесення змін та доповнень [4, с. 76–77]. А скільки 
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існує незареєстрованих в установленому порядку нормативних актів, 
якими досі керуються в своїй роботі підрозділи Міністерство оборони 
та Збройні Сили України, можна лише здогадуватися.

Серйозною проблемою масиву відомчих нормативно-правових 
актів органів Міноборони можна вважати їх велику численність, 
розрізненість та неузгодженість правових норм, які в них містяться. 
Існуючий стан системи нормативних актів, що регулюють діяльність 
системи Міноборони викликає труднощі як у пошуку необхідного 
нормативного матеріалу, так і в застосуванні нормативних приписів 
військовослужбовцями та іншими працівниками [3, с. 50].

З метою виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 
«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» 
(абзац третій підпункту «ґ» пункту 11 статті 1) та прийнятих керівниц-
твом Міноборони щодо нього рішень, науковцями-юристами Центру 
воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони 
України 71 імені Івана Черняховського розроблено проект «Концепції 
розвитку законодавства у сфері оборони України та його кодифіка-
ції на 2021–2025 роки» (далі – Концепція). До короткострокових (до 
двох років) завдань, визначених Концепцією, належить розроблення 
та прийняття законодавчих актів, спрямованих на удосконалення за-
конодавства та впорядкування суспільних відносин у сфері оборони 
України, створення в системі Міноборони підрозділу (установи) нау-
кового та експертно-аналітичного супроводу нормотворчої діяльності 
Міноборони – Центру військово-правових досліджень, удосконалення 
та розвитку законодавства у сфері оборони України [5, с. 71].

З огляду на це особливої актуальності набуває дослідження не 
тільки потреба в кодифікації (чи систематизації) нормативно-пра-
вових актів у сфері оборони як першочергової цілі Плану реалізації 
державної політики для досягнення цілі – Ціль 15.1 [6] та визначенні 
«військового законодавства» як окремої галузі [7, с. 190], так і необхід-
ність удосконалення внутрішнього підходу до нормотворчої діяльно-
сті Міністерства оборони України.

Можна назвати такі фактори, які негативно впливають на про-
цес нормотворчості в Міноборони і органах військового управління 
Збройних Сил України.

1. Гальмування процесів нормотворчості і систематизації через 
велику кількість чинних нормативно-правових актів та значну заста-
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рілість їхніх норм. Як наслідок виникає потреба щодо постійного вне-
сення змін до законодавства, з врахуванням сучасних реалій та орієн-
тації на законодавство країн-членів НАТО.

Якщо сам процес внесення змін до законодавства, як один із чин-
ників його удосконалення, є цілком закономірним та відображає 
об’єктивні соціальні явища, то постійне внесення змін до певних нор-
мативно-правових актів не стільки удосконалює, скільки призводить 
до колізій, нагромадження правових норм та ускладнення правово-
го регулювання. Зазначеному сприяє характерна для законодавства 
України ситуація, коли поруч з новими законами існують суттєво за-
старілі законодавчі акти, прийняті ще на початку 90-х років або навіть 
в часи СРСР [8].

2. Дублювання одних і тих самих норм права в різних норматив-
но-правових актах. Допущення колізій і прогалин навіть в межах од-
ного нормативного правового акту. Відсутність правового механізму 
реалізації матеріальних норм права і безініціативність щодо їх роз-
робки.

3. Відсутність чіткого законодавчого розмежування повноважень 
Міноборони і Генерального штабу ЗСУ.

4. Низька результативність процесу нормотворення виникає че-
рез встановлення коротких строків на розробку нормативно-пра-
вових актів і значний брак часу у відповідальних виконавців на 
якісне відпрацювання цих питань, на продуктивну аналітичну ді-
яльність. Надання переваги швидкості розроблення акту, ніж його 
глибині і якості, відсутність наукового супроводження призводять 
до «ситуативного» і «точкового» здійснення нормотворчої діяль-
ності, і як наслідок – до прийняття поверхневих, недієвих, часто 
неузгоджених з нормами інших нормативно-правових актів змін 
до законодавства.

5. Негативний вплив перебування ЗСУ в процесі постійного рефор-
мування, що призводить до розформування одних підрозділів, появи 
нових, і як наслідок – довгий період неврегулюваності питань щодо 
повноважень, функціоналу і законної діяльності останніх. 

6. Значні колізії, прогалини, наявність незареєстрованих належ-
ним чином нормативно-правових актів призводять до порушень зако-
нодавства посадовими особами та до великої кількості судових справ 
проти Міноборони і органів та підрозділів ЗСУ.
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7. Низький рівень ініціативи посадових осіб з приводу врегулю-
вання прогалин законодавства, які напряму перешкоджають їм закон-
ними способами забезпечувати виконання функцій органу, де вони 
проходять службу.

8. Розповсюдження ситуації «наказного» підходу до розробки і 
внесення змін до нормативно-правових актів, коли принцип єдинона-
чальності стає над принципами законності, верховенства права та да-
лекоглядності. Як наслідок, приймаються норми, які не відповідають 
Конституції України, законам України, чинним міжнародним догово-
рам України та іншим нормативно-правовим актам.

9. Відсутність у безпосередніх виконавців досвіду і навичок здійс-
нення нормотворчої діяльності, недостатній рівень володіння юри-
дичною наукою та засобами нормотворчої техніки, що призводить 
до неоднозначного розуміння написаних ними норм права органами 
і особами, які ці норми застосовують. Часто можна спостерігати різне 
тлумачення норм права судами і тими органами, які ці норми створю-
вали. Що знову ж таки призводить до фінансових і матеріальних втрат 
Міністерства оборони України.

10. Відсутність належної антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів.

11. Відсутність заохочень та мотивації фінансового характеру для 
відповідальних виконавців за безпосереднє виконання обов’язків 
щодо здійснення нормотворчої діяльності.

Враховуючи зазначене, пропонуємо шляхи вдосконалення нор-
мотворчої діяльності у Міністерстві оборони України:

• віддавати перевагу під час визначення безпосередніх виконавців 
посадовим особам, які мають високий рівень правової культури, 
на достатньому рівні володіють юридичною наукою та засобами 
нормотворчої техніки, мають досвід в здійсненні нормотворчої 
діяльності;

• забезпечувати створення робочих груп і круглів столів за учас-
тю фахівців за спорідненими напрямками роботи і юристів-на-
уковців;

• залучати на навчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації посадових осіб юридичних служб, відділів, управ-
лінь, які беруть участь у розробленні проектів нормативно-пра-
вових актів, з метою поглиблення знань з актуальних питань 
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чинного законодавства, з підготовки проектів нормативних ак-
тів, їх техніко-юридичних особливостей та розроблення з ура-
хуванням правил нормопроектувальної техніки;

• розробляти концепції, стратегії, основні напрями реалізації дер-
жавної політики, інші програмні документи концептуального 
характеру, концепції державних цільових програм. У такому ви-
падку навіть законопроекти щодо внесення змін будуть відпові-
дати єдиній, цілісній, чітко сформульованій меті, що безумовно 
сприятиме якості та ефективності прийнятих норм ;

• створити підрозділ (установу) наукового та експертно-аналітич-
ного супроводу нормотворчої діяльності Міноборони [5, с. 71]. 
Відповідно до визначеної стратегії і планів підрозділ буде здійс-
нювати постійну аналітичну роботу, проводити круглі столи, 
входити в склад робочих груп по розробці нормативно-право-
вих актів, розглядати пропозиції безпосередніх виконавців щодо 
внесення змін, надавати свої рекомендації, коментарі та інших 
науковий супровід;

• віддавати перевагу системному, спланованому підходу до вне-
сення змін до нормативно-правових актів, протидії «ситуатив-
ному», «точковому», «швидкому», «поверхневому», «наказно-
му» підходу.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТАНДАРТУ НАТО:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України про-
ведення оборонної реформи в Україні триває. На підставі п. 3 ч. 3 ст. 3 
Закону України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 
року визначено набуття членства в Організації Північноатлантичного 
договору, як фундаментальний національний інтерес України [1]. 
Стратегією воєнної безпеки України, затвердженої Указом Президента 
України від 25 березня 2021 року № 121/2021, передбачено, що підго-
товка та ведення всеохоплюючої оборони України здійснюватимуться 
в умовах прискорення оборонної реформи на основі євроатлантичних 
принципів і стандартів, що разом із збільшенням підтримки суспіль-
ством євроатлантичних прагнень держави забезпечить у перспективі 
набуття членства в Європейському Союзі та НАТО, а також забезпе-
чення належного рівня воєнної безпеки України [2].

Виходячи із того, що НАТО є міжнародна міжурядова організація, 
військово-політичний союз 30 держав Північної Америки і Європи, які 
прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного 
у Вашингтоні 4 квітня 1949, політична складова членства України в 
НАТО на наш погляд є вагомою, можливо і пріоритетною. До політич-
ної складової ми відносимо умову єдиного рівня розвитку держав-чле-
нів НАТО щодо соціальної, політичної, правової сфер.

Відповідність цих єдиних критеріїв держав-членів НАТО визначе-
ні у преамбулі Північноатлантичного договору від 4 квітня 1949 року 
та розкриті у меті щодо захисту свободи, спільної спадщини своїх на-
родів і їхньої цивілізації, заснованої на принципах демократії, свобо-
ди особистості і верховенства права [3]. І саме впровадження в законо-
давство України цих єдиних критеріїв (підходів, стандартів) членства 
в НАТО як то: принципи демократії, свободи особистості і верховен-
ство права, має стати тим невід’ємним підходом щодо реалізації фун-
даментального національного інтересу України – набуття членства в 
Організації Північноатлантичного договору.
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Таким чином, ми вважаємо, що необхідно переглянути підходи 
розуміння стандарту НАТО, визначення якого надано у абз. 21 ст. 1 
Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року, відпо-
відно до якого стандарт НАТО – стандарт, розроблений, прийнятий та 
опублікований Організацією Північноатлантичного договору [4].

Поняття стандарту НАТО в такому контексті розглядається в яко-
сті окремого документу, та не відтворює основні критерії членства в 
НАТО. Цей підхід є дуже вузький, а впровадження таких стандартів 
зводиться до відпрацювання певних документів органами військо-
вого управління, що виключає участь у реалізації фундаментально-
го національного інтересу України – набуття членства в Організації 
Північноатлантичного договору інших органів державної влади 
України.

Виходячи із чого нами пропонується внести зміни до абз. 21 
ст. 1 Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 
року та викласти його в редакції: «стандарт НАТО – принципи 
Північноатлантичного договору та стандарти, розроблені, прийняті 
та опубліковані Організацією Північноатлантичного договору». Таке 
розуміння стандарту НАТО надасть можливість розширити напрямки 
впровадження критеріїв членства України в НАТО.
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ВІЙСЬКОВА СТАНДАРТИЗАЦІЯ – ЄДИНА МОВА ТА 
ВАЖЛИВА УМОВА ВЗАЄМОСУМІСНОСТІ В НАТО

Базова термінологія щодо стандартів НАТО досі має різне застосу-
вання, а тому одразу необхідно виключити питання, що стосуються 
комунікації та фасилітації військово-цивільного характеру.

Але сфера безпеки і оборони вимагає єдності підходів та усталено-
го розуміння саме військової стандартизації, що без перебільшення є 
однією з найважливіших умов взаємосумісності в НАТО.

Максимальне чітке та погоджене визначення, яке містить 
Директива із питань розробки, супроводження та управління доку-
ментами НАТО зі стандартизації – AAP-03 (k) від 2018 року, передба-
чає, що під «стандартом НАТО» варто розуміти стандарт, розробле-
ний та оприлюднений в рамках процесу стандартизації НАТО [1].

У червні 2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів»  
(ЗУ № 2742-VIIIвід 06.06.2019), яким військові стандарти виділено се-
ред інших та чітко визначено відповідні терміни: «військова стандар-
тизація», «військовий стандарт», «стандарт НАТО» тощо.

Зокрема, «стандартом НАТО» називається – стандарт, розроблений, 
прийнятий та опублікований Організацією Північноатлантичного до-
говору [2].

Міністерство оборони України визначено як інститут, відповідаль-
ний за нормативно-правове регулювання відносин, тобто за розробку 
необхідних документів, у сфері військової стандартизації.

Можемо впевнено стверджувати, що класифікація та розподіл в 
Україні сфер застосування військової стандартизації, має свою істо-
рію.

Деякі експерти виокремлювали, наприклад, не менше 14 сфер 
прийнятих стандартів, котрі поділяли на: загальні стандарти НАТО, 
стандарти військової логістики, паливно-мастильних засобів, вій-
ськової поліції, боєприпасів, військового одягу, ремонту озброєння 
та військової техніки, картографії, озброєння та військової техні-
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ки, зв’язку та автоматизованих систем управління, водолазних ро-
біт, медичного забезпечення, РХБ захисту та екології, безпілотних 
платформ [3].

З виданням Наказу Міністерства оборони України від 24.02.2020 
№ 56 «Про питання військової стандартизації», вже маємо не умовний, 
а нормативний поділ військової стандартизації, залежно від об’єкта, 
на оперативну, адміністративну та матеріальну стандартизацію, що є 
фактичним відтворенням й підходу НАТО [4].

Також врегульовано й використання терміну «запроваджен-
ня стандарту НАТО» (стандарту у сфері оборони держави – члена 
НАТО), як комплексу заходів, що включає вивчення та прийняття рі-
шення про застосування у секторі безпеки і оборони положень (норм, 
вимог) стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави – чле-
на НАТО), прийняття до прямого застосування або розроблення на 
основі стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави – члена 
НАТО) відповідного акта законодавства чи документа з військової 
стандартизації (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинних 
документів), надання йому чинності в установленому порядку, засто-
сування розробленого документа в діяльності складових сектору без-
пеки і оборони України.

Ретроспективний погляд за останні п’ять років свідчить про на-
ступну динаміку процесів військової стандартизації, якщо станом на 
початок 2016 року у Збройних силах України було впроваджено 65 
стандартів НАТО, то на початок 2021 року опрацьовано 192 докумен-
ти, з яких запроваджено 128 стандартів НАТО, на основі положень 
яких розроблено 145 національних і військових нормативно-правових 
актів і нормативних документів.

Стосовно 52 стандартів є позитивне рішення щодо їхнього ухва-
лення та запровадження у 2021–2025 роках. При цьому інші стандарти 
НАТО перебувають на стадії опрацювання.

Наявні й заяви про впровадження в Україні на січень 2021-го року 
292 стандартів та керівних документів НАТО шляхом розроблення 
317 національних документів (оперативних – 205, матеріальних – 86, 
адміністративних - 26), що у відсотковому співвідношенні складає 
близько 19% угод зі стандартизації НАТО [5].

Швидкість процесу переходу на стандарти НАТО до моменту, який 
дозволяє досягти взаємосумісності, у кожній країні свій. Наприклад, 
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Литві знадобилося десять років, Чехія потребувала дев’яти років, а 
Польща впоралася за вісім років.

Важливо розуміти, шо мова не йде про повну імплементацію усієї 
нормативної бази НАТО у сфері військової стандартизації.

Наприклад, на одному із семінарів колишній керівник відділу 
логістичних спроможностей Міжнародного штабу НАТО пан Бруно 
Кантен зазначив, що під час спільних навчань виявилося, що вимо-
ги національного стандарту до питної води в Україні, яку постача-
ють й військам, значно вищі, ніж вимоги відповідного стандарту 
НАТО. Є й інші випадки, коли запровадження стандартів НАТО є не-
доцільним. До прикладу, щодо дії Військово-Морських Сил в арктич-
них умовах. Провідні держави-члени НАТО запроваджують стандар-
ти із застереженнями або не запроваджують взагалі, якщо це не від-
повідає національним інтересам [6]

Варто врахувати, що жодна держава-член Альянсу не впро-
вадила всіх стандартів НАТО, а у деяких частка впровадження 
сягає лише близько 25% від загальної кількості нормативних до-
кументів.

Відвідуючи електронну бібліотеку на домашній сторінці НАТО, на 
час підготовки матеріалів до конференції, знайдено тільки документів 
STANAG – 1163, а тому є потреба підкреслити , шо ж саме має бути 
враховано під час вирішення питань військової стандартизації [7].

Слід мати на увазі, що близько 65% стандартизаційних угод НАТО 
(STANAGs – Standardization Agreements), які частіше називають стан-
дартами, складають документи оперативного напряму, близько 20% – 
матеріальні та технічні документи, і близько 15% – адміністративні. 
При цьому кожні 3 роки усі стандарти переглядаються [8].

Але загалом, база даних стандартів (NATO Standardization 
Documents Database. NSDD) налічує понад 2000 угод із стандартизації, 
об’єднаних в 43 функціональні групи, та понад 8000 інших докумен-
тів Альянсу з питань стандартизації [9].

Система стандартів НАТО об’єднана у складну систему норматив-
них документів, що стосуються стандартизації ̈. Серед них можна ви-
ділити:

• союзні стандарти: власне стандарти НАТО (A…P – Allied 
Publications, M…P – Multinational Publications) та стандарти ок-
ремих держав-членів НАТО;
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• супровідні документи: угоди зі стандартизації (STANAG – 
Standardization Agreement) та рекомендації зі стандартизації 
(STANREC – Standardization Recommendation);

• інші документи, які пов’язані із стандартами (SRD – 
Standardization Related Documents). [5]

Свого часу, Громадська спілка «Коаліція Реанімаційний Пакет 
Реформ» вирішила розібратися чому Україна, яка ще у 2015 році ого-
лосила про мету переходу на стандарти НАТО до 2020 року, досі не за-
вершила цей процес, та проаналізувала, надану МО України, Матрицю 
розподілу відповідальності за опрацювання та прийняття рішення 
щодо впровадження стандартів НАТО. Зазначена Матриця розподіли-
ла відповідальність між органами військового управління та організа-
ціями зі стандартизації Міноборони та Генштабу ЗС України [3].

Серед іншого, Матриця містила 2059 документів. Згідно з даними 
Міноборони України, така кількість включає 1040 угод щодо стан-
дартизації (STANAG), 903 документів окремих чи охоплених угодами 
або рекомендаціями НАТО зі стандартизації НАТО, 52 рекомендації 
НАТО зі стандартизації (STANREC), 64 документи, що стосуються 
стандартів (SRD). До цього додається і той факт, що документація 
типу STANAG може включати певні супровідні чи додаткові доку-
менти – Alied Publication, котрі, при незмінності угод можуть зміню-
ватись. Це дозволяє оперативно коригувати стандарти та угоди під ре-
алії сучасних викликів, але для країн-аспіратів (серед яких і Україна) 
посилює потребу у постійному моніторингу рішень Альянсу.

На жаль, суттєвою перешкодою для більш оперативного впрова-
дження стандартів НАТО, що ускладнює процес досягнення необхід-
ного рівня взаємосумісності підрозділів ЗС України з підрозділами 
іноземних держав в процесі підготовки та застосування, залишається 
застосування єдиного понятійного апарату (глосарію), операційних 
умовних позначок та кольорів, які використовуються при розробці 
графічних частин документів з оперативної та бойової підготовки 
НАТО а також належна лінгвістична підготовка українських військо-
вослужбовців..

Частково проблему почали вирішувати у 2017 році, коли 
Лінгвістичне науково-дослідне управління розробило та ввело в дію 
військовий стандарт ВСТ 01.004.005 «Стратегічне планування роз-
витку спроможностей Збройних Сил України. Абревіатури» та вій-
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ськовий стандарт ВСТ 01.004.006 «Стратегічне планування розвитку 
спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення». Ці 
два стандарти були розроблені з метою сприяння єдиному розумін-
ню абревіатур та термінів, які зустрічаються в службових документах 
НАТО та стали основою для розробки Єдиного переліку (каталогу) 
спроможностей Міноборони та ЗС України [10].

Як нещодавно визнав начальник Управління стандартизації, ко-
дифікації та каталогізації Міноборони України полковник Олександр 
Кумеда, стратегічними оборонними документами України передба-
чена взаємосумісність з військами/силами Альянсу та збройними 
силами держав-членів НАТО не лише Збройних Сил України, а й ін-
ших складових сил оборони (Служба безпеки України, Національна 
гвардія України, Державна прикордонна служба України тощо). 
Отже, доцільно розглядати необхідність запровадження в усіх інсти-
тутах сил оборони певного відсотка стандартів НАТО (до прикладу, 
з питань планування операцій, логістики, медичного забезпечення 
тощо), особливо тих, які передбачені Цілями партнерства [6].

Принциповим маркером для оцінки України з боку Альянсу на цей 
час залишається виконання невідкладних зобов’язань, які на себе взя-
ла Україна, зокрема, про схвалення своєрідного «євроатлантичного 
пакету» з 5-ти законів, що включає законодавчі акти: про оборонні 
закупівлі; про розвідку; про реформу СБУ; про парламентський кон-
троль над сектором національної безпеки і оборони; про поводження 
із державною таємницею та секретною інформацією. Вказаний «євро-
атлантичний пакет» має стати підґрунтям для запровадження нових 
стандартів, проте наразі не виконаний у повному обсязі та потребує 
першочергової уваги.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У 
СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інфор-
маційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 
всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 
України покладаються на відповідні військові формування та право-
охоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких ви-
значаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не мо-
жуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з 
метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи 
перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які пере-
бувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування 
будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних 
військових баз [1].

Законодавство у сфері оборони на сьогодні складається з та-
ких Законів: «Про оборону України», «Про правовий режим воєн-
ного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про 
Раду національної безпеки і оборони України», «Про Збройні Сили 
України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про аль-
тернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію», «Про державний кордон України», «Про правовий 
режим майна у Збройних Силах України», «Про господарську ді-
яльність у Збройних Силах України», «Про соціальний і правовий 
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захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про використання 
земель оборони», «Про державне оборонне замовлення», «Про дер-
жавну таємницю», «Про особливості державної політики із забезпе-
чення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях», «Про Державну 
спеціальну службу транспорту», «Про державні гарантії соціально-
го захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’яз-
ку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей», 
«Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», «Про порядок допуску та умови перебування 
підрозділів збройних сил інших держав на території України», «Про 
порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших 
держав», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів орга-
нів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких ін-
ших осіб та їх соціальний захист», «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», «Про участь України в міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки», «Про ратифікацію Угоди 
між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної 
схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегу-
люванням криз», «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил 
України», «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», 
«Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», 
«Про Стройовий статут Збройних Сил України», «Про прийняття 
Протоколу про вибухонебезпечні предмети – наслідки війни», «Про 
державний контроль за міжнародними передачами товарів військо-
вого призначення та подвійного використання», «Про боротьбу з 
тероризмом».

Перелічені Закони у сфері оборони можна класифікувати за харак-
тером правовідносин, що належать до предмету регулювання:

1) закони у сфері оборони загального спрямування;
2) закони про правове регулювання воєнного стану;
3) закони про допуск та умови перебування на території України 

військових підрозділів інших держав;
4) закони про участь Збройних Сил України у міжнародних ми-

ротворчих операціях та направлення військових формувань до інших 
держав;
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5) закони про господарську діяльність у Збройних Силах України 
та про правовий режим майна;

6) закони про правовий та соціальний захист, пенсійне забезпечен-
ня, соціальний статус діючих та звільнених військовослужбовців та 
ветеранів.

Отже, правове регулювання у сфері оборони є достатньо повним. 
Виникає закономірне питання стосовно можливої кодифікації цього 
законодавства.

Як зазначає Є. А. Гетьман, особливості кодифікаційного акту доз-
воляють виділити найбільш суттєві його ознаки, які саме й дозволя-
ють віднести той чи інший нормативний акт до кодифікаційного типу, 
зокрема: 1) кодифікаційний акт є зведеним, внутрішньо узгодженим, 
який на основі єдиних принципів регулює ту чи іншу сферу суспіль-
них відносин; 2) такий документ по-новому регулює ту чи іншу сферу 
суспільних відносин (є їх своєрідною реформою); 3) кодифікаційний 
акт є результатом систематизації законодавства (в процесі його ство-
рення упорядковуються діючі нормативні акти з певного питання, а 
також змінюється зміст норм, що в них вміщенні); 4) у більшості ви-
падків кодифікаційний акт є зовнішньо стабільним [2. с. 3–4].

В цьому напрямку слід враховувати, що будь-який кодекс струк-
турно поділяється на загальну та спеціальну частини; правовідносини 
повинні належати до однієї сфери правового регулювання; в рамках 
кодифікації метод правового регулювання є одним та незмінним.

Як зазначає В. М. Косович, техніка кодифікації нормативно-пра-
вових актів (як різновид юридичної та правотворчої техніки), якщо 
не проводити розмежування кодифікаційної техніки та технології й 
дотримуватися сучасних підходів до цього питання, – це насамперед 
система засобів і правил кодифікації, які охоплюють і інструменталь-
ну, і процедурну складові [3, с. 43].

Н. М. Пархоменко вказує, що кодекс – це систематизований зако-
нодавчий акт, що регулює однорідну сферу суспільних відносин [4, 
с. 13].

Виходячи з цих критеріїв, кодифікація передусім може стосува-
тись таких Законів:

• «Про оборону України»,
• «Про Збройні Сили України»,
• «Про національну безпеку України»,
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• «Про Раду національної безпеки і оборони України»,
• «Про Державний кордон України»,
• «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
• «Про військовий обов’язок і військову службу».
Норми цих Законів, на нашу думку, можливо перетворити на нор-

ми відповідного Кодексу, де норми загальної частини природно пере-
ходять у норми спеціальної частини.
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Роман Чунаков
старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

застосування, забезпечення і розвитку Збройних Сил України, Центральний 
науково-дослідний інститут Збройних Сил України, підполковник юстиції

ЩОДО НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У 
СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Політика національної безпеки України ґрунтується на положен-
нях Конституції України щодо реалізації стратегічного курсу дер-
жави на набуття повноправного членства України в Європейському 
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, на повазі до 
норм і принципів міжнародного права, згідно з якими держава захи-
щає свої фундаментальні цінності, визначені Конституцією та зако-
нами України, – незалежність, територіальну цілісність і суверенітет, 
гідність, демократію, людину, її права і свободи, верховенство права, 
забезпечення добробуту, мир та безпеку. Для цього держава залучає 
збройні сили, інші військові формування, утворені відповідно до за-
конів України, розвідувальні, контррозвідувальні і правоохоронні ор-
гани.

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (далі – 
Угода), встановлено, що її цілями є, зокрема: сприяння, збереження та 
зміцнення миру та стабільності у регіональному та міжнародному ви-
мірах відповідно до принципів Статуту ООН i Гельсінського заключ-
ного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а 
також цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 року.

На виконання зазначеної Угоди було прийнято Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020», схвалену Указом Президента України від 
12.01.2015 № 5/2015, якою передбачено проведення низки реформ, спря-
мованих на її реалізацію, серед яких реформи системи національної без-
пеки та оборони та оборонно-промислового комплексу, Стратегію наці-
ональної безпеки України, затверджену Указом Президента України від 
26.05.2015 № 287/2015, а також Концепцію розвитку сектору безпеки і 
оборони України, затверджену Указом Президента України від 14 бе-
резня 2016 року № 92/2016, зазначеними документами передбачалося 
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проведення низки реформ, спрямованих на створення ефективної сис-
теми управління сектором безпеки і оборони як цілісною функціональ-
ною системою з урахуванням стандартів і принципів НАТО.

Значним кроком у створенні правового базису для проведенні цих 
реформ було прийняття Закону України «Про національну безпеку 
України».

Цим законом було введено низку новел, зокрема законодавчо закрі-
плено поняття сектору безпеки і оборони, сил безпеки, сил оборони, 
оборонно-промислового комплексу як складових системи забезпечен-
ня національної безпеки і оборони.

У положеннях закону визначаються та розмежовуються повнова-
ження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, 
створюється основа для інтеграції процедур дії органів державної 
влади, інших інститутів держави, на які покладається забезпечення 
національної безпеки.

Визначені основні завдання складових сил безпеки і оборони, а 
також система управління об’єднаними силами і основи проведення 
об’єднаних операцій.

Так, цим законом було запроваджено посаду Головнокомандувача 
Збройних Сил України, який є вищою військовою посадовою особою 
в державі, до компетенції якого віднесено здійснення військового 
управління силами безпеки і оборони держави під час їх застосування 
для виконання завдань оборони.

З урахуванням цього, законом уточнено повноваження Міністерства 
оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та орга-
нів військового управління Збройних Сил України.

Крім того, Розділ V «Планування у сферах національної безпеки і 
оборони» закону було запроваджено принципово нову систему плану-
вання в системі безпеки і оборони, яка прив’язана до політичного ци-
клу виборів Президента України – Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України.

На виконання положень Закону було прийнято Стратегію націо-
нальної безпеки України, затверджену Указом Президента України 
від 14 вересня 2020 року № 392/2020.

На підставі Стратегії національної безпеки прийнято Стратегію 
воєнної безпеки, затверджену Указом Президента України від 25 бе-
резня 2021 року № 121/2021.
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Зазначені документи передбачають побудову на національних і 
євроатлантичних цінностях сил оборони, які відповідають критері-
ям набуття повноправного членства України в НАТО, взаємосумісні 
з відповідними компетентними органами держав – членів НАТО та 
спроможні робити гідний внесок у проведення операції НАТО.

З метою реалізації положень закону у Збройних Силах України 
розпочато реалізацію Програми створення системи об’єднаного керів-
ництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах 
України, яка має бути побудована на новому розподілі завдань, функ-
цій, повноважень, відповідальності та підзвітності у сфері оборони та 
відповідатиме принципам керівництва обороною, прийнятим у дер-
жавах – членах НАТО.

Ці нормативно-правові акти лише сформували напрямки, шляхи 
та цілі розвитку національного законодавства у сфері національної 
безпеки та оборони.

За станом на сьогодні у відповідність до вимог Закону України 
«Про національну безпеку України» приведений лише Закон України 
«Про Збройні Сили України».

У першу чергу необхідна систематизація законів України, які регу-
люють правовідносини у сфері оборони, а також діяльність складових 
сектору безпеки і оборони.

Разом з цим необхідно зазначити, що в процесі реалізації положень 
Закону України «Про національну безпеку України» виникла необ-
хідність ревізії, оновлення окремих його положень, зокрема в частині 
системи управління силами оборони, змісту плануючих документів, 
тощо.

Внесення відповідних уточнень до Закону України «Про наці-
ональну безпеку» з подальшою імплементацією його положень до 
інших законів України та видання на їх підставі відповідних підза-
конних нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і 
оборони призведе до найбільш масштабної з моменту проголошення 
незалежності України оборонної реформи, що створить передумови 
для отримання Україною членства в НАТО.



81

1.2. Актуальні питання правового забезпечення 
оборони держави в умовах євроатлантичної 

інтеграції України

Кирило Ганкевич
тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту юридичного 

забезпечення Міністерства оборони України, полковник юстиції

Владислав Коломієць
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правового забезпечення 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 
полковник юстиції

Богдана Тична
старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем військового 

законодавства Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського,  

підполковник юстиції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВА, 
СУЧАСНІСТЬ, РОЗВИТОК

Незважаючи на тенденції до зростання національної самосвідомо-
сті громадян України та поширення патріотичних настроїв серед ши-
роких верств населення, наразі, як ніколи раніше, важливо оцінювати 
стан справ у сфері безпеки й обороноздатності нашої держави та від-
верто аналізувати наявні проблеми. Ведення проти України гібридної 
війни, що включає в себе як активну економіко-політичну боротьбу, 
так і анексію Автономної Республіки Крим та ведення бойових дій 
у східних регіонах України, супроводжується агресивною пропаган-
дистською кампанією, спрямованою як на міжнародну спільноту, так 
і безпосередньо на українців – політиків, військових, підприємців, се-
редньостатистичних громадян.

В жодному разі не можна недооцінювати небезпеки такого комп-
лексного пропагандистсько-дезінформаційного підходу, адже, як ще у 
V ст. до н.е. зазначав легендарний Сунь-цзи, «всі прийоми ведення вій-
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ни базуються на хитрості та обмані, коли ми спроможні атакувати, ми 
повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюємо сили, ми 
повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примуси-
ти ворога повірити, що ми далеко; а коли ми далеко, то повинні приму-
сити його повірити, що ми близько» [1]. Оптимальний метод протидії 
пропаганді та дезінформації включає в себе кілька етапів: 1) аналіз 
наявних проблем та загроз обороноздатності держави; 2) формування 
у керівництва чіткого уявлення про проблеми та перспективи оборо-
ноздатності; 3) виокремлення інформації, що може бути оприлюдне-
на, зокрема – в контексті перспектив розвитку обороноздатності; 4) 
масштабне, стабільне та послідовне поширення інформації, яка може 
бути оприлюднена, з метою формування в українському суспільстві 
та міжнародній спільноті, стабільної проукраїнської позиції та впев-
неності у подальшому підвищенні рівня обороноздатності України.

Саме в цьому контексті доречно розглядати як невпинне реформу-
вання Збройних Сил України (далі – ЗСУ), так і прагнення України 
стати повноправним членом НАТО, як військово-політичного блоку, 
здатного прямо та опосередковано підвищити обороноздатність нашої 
держави.

І саме ці два напрями підвищення обороноздатності доречно під-
дати аналізу.

Почнімо з реформ. За період незалежності Україна провела чимало 
реформ, які стосувалися питань сектору безпеки та оборони. Проте, 
як засвідчила історична практика, під якими гаслами не проводилися 
б ці реформи, вони мали своїм наслідком скорочення збройних сил, 
конверсію оборонно-промислового комплексу, скорочення витрат на 
оборонні потреби. І так тривало аж до подій 2014 року.

Стислі статистичні дані є доволі красномовними. На момент здо-
буття Україною незалежності у 1991 році, загальна чисельність осо-
бового складу становила понад 800 тис. осіб. При цьому, на базах 
зберігання та відповідних складах непорушних запасів, зберігалася 
величезна кількість товарно-матеріальних цінностей за всією номен-
клатурою військового майна, яке закладалося на 10 мільйону армію 
[2]. Станом на 31.12.1999 року чисельність особового складу ЗСУ ста-
новила вже 400 тис. (310 тис. військових і 90 тис. працівників) [3], а вже 
у 2005 році, відповідно до Закону України «Про чисельність Збройних 
Сил України на 2005 рік», гранична чисельність ЗСУ передбачалася на 
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рівні 245000 осіб, у т. ч. 180 тис. військовослужбовців [4]. У 2010 році 
мова йшла вже про 200000 осіб, у тому числі – лише 159000 військо-
вослужбовців. Станом на 2011 рік – 192000 осіб, у тому числі 144000 
військовослужбовців, 2012 рік – 184000 осіб (у тому числі – 139000 
військовослужбовців) [5; 6]. Звісно ж, можна стверджувати про те, що 
кількість не відображає якість, однак щодо якісних змін у обороноз-
датності ЗСУ, які відбувалися в цей період часу, теж є чимало питань.

Дуже красномовно з цього приводу висловився 19 лютого 2019 
року заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейте-
нант Сергій Бесараб, під час засідання у зв’язку з п’ятою річницею 
з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, що 
проходило у Верховній Раді України, охарактеризував стан війсь-
ка на початок російської окупації Криму і збройного вторгнення 
на Донбас наступним чином: «Збройні Сили України мали розба-
лансовану систему управління, недостатній рівень укомплектова-
ності особовим складом та матеріально-технічним забезпеченням, 
катастрофічний стан озброєння та військової техніки». До цього 
він додав, що кількість боєздатних підрозділів обмежувалося лише 
вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісь-
мома кораблями, загальною чисельністю близько п’яти тисяч вій-
ськовослужбовців [2]. Отож, незважаючи на популярні декларації 
усіх тогочасних урядів, щодо створення професійних збройних сил, 
оптимізацію органів управління ними, видання декількох страте-
гічних оборонних документів, оборонний сектор деградував через 
різні об’єктивні та суб’єктивні причини, що призвело до неготовно-
сті Збройних сил Україні та інших силових структур до ефективної 
відсічі агресору. І лише після цього, у керівництва держави з’явилося 
повне розуміння необхідності співпраці з НАТО, як не просто гаран-
ту безпеки нашої держави, але й стимулу для впровадження сучас-
них стандартів у військовій сфері.

Звісно, де-юре співпраця з НАТО розпочалася давно. Вже 10 бе-
резня 1992 року відбувся вступ України до Ради північноатлантич-
ного співробітництва (РПАС) (сьогодні Рада євроатлантичного парт-
нерства – РЄАП), а в 1994 році Україна приєдналася до програми 
«Партнерство заради миру» [7]. Однак всі заходи, що мали місце про-
тягом перших 23 років незалежності України, не несли однозначного 
результату, у тому числі – з огляду на конституційно визначений по-
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заблоковий статус нашої держави. Тільки в грудні 2014 року Верховна 
Рада законодавчо затвердила відмову від позаблокового статусу [8] 
а у лютому 2019 року остаточно закріпила євроатлантичний вибір 
України в Основному Законі [9]. З того часу вступ України до НАТО 
розглядається виключно в контексті питання «коли?», а не питання 
«так, чи ні?».

Однак, це в жодному разі не означає відсутності проблем у даній 
площині. І найбільші проблеми на Україну чекають у сфері стан-
дартизації. Наразі фахівці виокремлюють три категорії стандартів 
НАТО (про які у 2019 році доволі детально розповів глава представ-
ництва НАТО в Україні Олександр Вінніков). До першої категорії 
відносять технічні стандарти, що включають основи співробітни-
цтва з країнами Альянсу, які ділять частини військового облад-
нання. Друга категорія – операційна стандартизація, яка означає 
можливість працювати разом і передбачає підтримку спільних дій 
союзників та партнерів і їхніх оборонних сил. Третя – це адміні-
стративні стандарти, які дають нам можливість спільних підходів 
до адміністративних процедур і технік управління [10]. Характерно, 
що перелічені стандарти стосуються не лише військових і технічних 
вимог, а й рівня демократії, верховенства права, ефективного вряду-
вання, захисту прав людини, фундаментальних свобод і функціо-
нальності ринкової економіки.

Однак, навіть проблематики відповідності технічних та вій-
ськових стандартів цілком достатньо для усвідомлення необхід-
ності розробки комплексу законодавчих, економічних, політич-
них механізмів, покликаних гармонізувати взаємодію ЗСУ та сил 
НАТО. Звісно, робота в цьому напрямку вже ведеться. Так, зокре-
ма, у 2020 році, під час самооцінки НАТО 2-го рівня, рота РХБЗ, ін-
женерно-саперна рота були оцінені як «боєготові» (для прикладу, 
у 2019 році вони ж були оцінені як «взаємосумісні» під час оцінки 
НАТО 1-го рівня). Проведення оцінки НАТО 2-го рівня цих під-
розділів заплановано і на 2021 рік. Про це в грудні 2020 року за-
явив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України гене-
рал-полковник Олександр Сирський [11]. Спостерігаючи такі про-
цеси, хочеться сподіватися на подальші якісні кроки в напрямку єв-
роатлантичної інтеграції України, і на те, що «реформи» 1991–2014 
років, назавжди лишились у минулому.
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ІНФОРМАЦІНА СКЛАДОВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ: РОЛЬ 
ТА МІСЦЕ

В усі періоди з моменту початку соціалізації та об є̀днань первіс-
них людей у групи/общини у силу об’єктивних або ж суб’єктивних 
причин між ними з певними проміжками часу виникали конфлікти, 
які далеко не завжди вирішувалися мирними шляхами.

Але з достатнім ступенем достовірності, можна припустити, 
що характерними рисами вирішення цих конфліктів, незалежно 
від обраних шляхів їх вирішення – не силового («мирного») або 
силового, було максимально можливим, на той час, використання 
інформації.

Крім того, знову ж з достатнім ступенем достовірності, можна при-
пустити, що головними причинами/цілями цих конфліктів були бо-
ротьба за ресурси та важелі впливу/верховенство.

Пройшли тисячоліття, утворювалися та «вмирали» держави, світ 
розвивався на основі досягнень науки, засобів виробництва і практич-
но усіх складових системи життєзабезпечення на всіх рівнях і фор-
мах територіальних об’єднань людей, але конфлікти між соціальними 
об’єднаннями людей нікуди не поділися. При цьому головні цілі, які 
створюють конфліктні ситуації, залишаються незмінними, але мето-
ди та засоби вирішення конфліктних ситуацій постійно вдосконалю-
ються, поширюються та поглиблюються.

Для цілей даного виступу головний інтерес представляє роль ви-
користання інформації під час вирішення конфліктних ситуацій, а 
точніше, оборонної складової під час вирішення конфліктної ситуа-
ції. Тим більше, що такий інтерес «підігрівається» тим незаперечним 
фактом, що інформаційна війна, інформаційні операції проводяться 
проти України фактично з моменту здобуття нею незалежності, а не 
лише після відомих подій 2014 року, як багато хто вважає.

Закон України «Про оборону України» встановлює, що «оборона 
України – система політичних, економічних, соціальних, воєнних, 
наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організацій-
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них, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та 
її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту» [1] .

Вже виходячи з цього можна зробити висновок, що положення да-
ного законодавчого акту спрямовані на підготовку дій лише для захи-
сту держави під час силового (збройного) шляху вирішення конфлік-
тної ситуації з летальними наслідками для військовослужбовців та 
населення для обох конфліктуючих сторін та їх союзників. А як бути 
у разі застосування стороною-ініціатором не силового («мирного») 
шляху вирішення створеною нею конфліктної ситуації без здійснення 
збройної агресії або збройного конфлікту та, відповідно, без леталь-
них наслідків як для військовослужбовців, так для населення?

Сучасні досягнення науково-технічного прогресу в інформаційній 
сфері та у сфері інформаційних технологій, рівень глобалізації інфор-
маційного простору та його використання, а також реалії сьогодення 
дозволяють вважати правомірною постановку такого питання.

Поняття «інформаційна війна», «інформаційна операція» та «ін-
формаційна зброя» вже є сталими та широко застосовуваними у прак-
тичній діяльності поняттями.

Також, для багатьох спеціалістів, зрозуміло, що центр вирішення 
сучасних конфліктних ситуацій переміщується у бік максимального 
використання властивостей інформації та можливостей інформацій-
ного простору і його рукотворну подобу – кіберпростору.

Як вже зазначалося, інформаційна війна проти України ведеться з 
1991 року та особливо активізувалася після подій 2014 року з чітким ви-
значенням політичної позиції України щодо вступу до Європейського 
Союзу та Північноатлантичного Альянсу.

Інформаційні війні притаманні майже всі характерні риси класич-
них війн: наступ та оборона, організація та проведення операцій різ-
ного рівня та масштабності, застосування зброї (у даному випадку, 
інформаційної зброї) та людського потенціалу як безпосередньо, так і 
опосередковано, та ін.

Питання забезпечення оборони будь-якої країни у сучасних умо-
вах набуває надзвичайної ситуації внаслідок дії таких факторів:

• результати науково-технічного прогресу змушують до тран-
сформації процесів забезпечення вирішення конфліктних ситуа-
цій у сучасності при незмінності мотивацій їх створення/виник-
нення, у т.ч. силовими (збройними) шляхами. Змінюються при-
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йоми, методи та засоби силових методів вирішення конфліктних 
ситуацій. Під час силового вирішення конфліктного питання на 
перший план виходить техніко-технологічні можливості видів 
озброєння, які застосовуються, та кваліфікаційність їх практич-
ного застосування, а не чисельність учасників безпосереднього 
вирішення збройного конфлікту на полі бойових дій;

• науково-технічний прогрес «подарував» людству нові, більш 
глибокі, знання та розуміння значення інформації для людства, 
її властивостей, а також нові прийоми та засоби їх застосування;

• застосування інформації у життєдіяльності людства є природ-
ним, в тому числі і під час створення та вирішення конфліктних 
ситуацій. Сучасний науково-технічний прогрес лише «відкрив» 
нові можливості та засоби її використання у цьому напряму;

• у зв̀ язку з тим, що людство не може існувати без інформацій-
ного простору, то питання інформаційних протистоянь будуть 
лише набирати «оберти», посилюватись.

Виходячи з наведеного, можна сказати, що положення та акценти 
Закону України «Про оборону України» вже далеко не повністю від-
повідають сутності реалій, сучасному стану справ у оборонній сфері. 
Інформаційне протиборство буде постійним, тому, відповідно, вирі-
шення питань оборони з елементами наступу будуть також постій-
ними.

Введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру протидії 
дезінформації» Указом Президента України від 19 березня 2021 року 
№ 106/2021 можна розглядати як один із напрямів оборонного харак-
теру у даній сфері.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО ПЛАНУВАННЯ 
РОЗВИТКУ СПРОМОЖНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ 

ФОРМУВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ

Більше 10 років триває перехід на планування розвитку військових 
формувань ЗС України на основі спроможностей. Після двох циклів 
довгострокового планування не можна із впевненістю зробити висно-
вок, що впровадження у них кращих практик, норм, принципів і стан-
дартів країн–членів НАТО реалізований повною мірою. Це викликає 
необхідність на основі аналізу проблемних питань реалізації цього 
напряму воєнної політики визначити шляхи їх вирішення.

Аналіз керівних документів, що регламентують планування роз-
витку спроможностей ЗС України [1]– [6], показує їх невідповідність 
один одному, незавершеність та суперечливість основних положень 
(методології) планування на основі спроможностей НАТО [7], [8], від-
сутність дієвого, працездатного і зрозумілого методичного апарату 
для оцінювання спроможностей, мінімально необхідного, але достат-
нього переліку планувальних документів. Це потребує проведення 
аналізу існуючих проблемних питань та визначення шляхів їх вирі-
шення.

Серед багатьох проблемних питань (визначення вимог до спро-
можностей, їх кількісного виміру, розрахунку необхідних ресурсів, їх 
узгодження з виділеними для досягнення визначених спроможностей, 
управління виконанням програм і планів), які заважають переходу 
на планування спроможностей військових формувань Збройних Сил 
України (ЗС України), на мій погляд, найскладнішим є вибір стратегії 
переходу від існуючого методу планування до планування на принци-
пах та правилах країн-членів НАТО [9].

Для переходу до обґрунтування параметрів розвитку військових 
формувань ЗС України на основі спроможностей нині обрано страте-
гію використання готової системи планування розвитку спроможно-
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стей ЗС однієї з країн–членів НАТО –США. Вона серед позитивних 
рис (працездатна, має розвинуту систему обґрунтування, забезпечує 
високий рівень задоволення потреб ЗС у ресурсах) має також недо-
сяжні на середньо- та короткострокову перспективу для втілення в 
Україні, а саме:

• вона не пристосована для функціонування в умовах значних ре-
сурсних обмежень;

• орієнтована на розвинутий внутрішній та вихід на зовнішній 
ринки оборонних технологій та оборонної продукції;

• потребує міцної та чисельної структури обґрунтування, плану-
вання та реалізації концепцій, програм і планів (структури нау-
ково-дослідних установ, лабораторій, бюро, агенцій, освітньої, 
цивільної та приватної науки, для вирішення завдань національ-
ної безпеки і оборони);

• спирається на відповідні структури НАТО, ЄС, які за своїми ре-
сурсними та інтелектуальними можливостями значно переви-
щують можливості України.

За таких умов використання у чистому вигляді цієї системи плану-
вання потребує великого обсягу ресурсів і часу для перебудови всіх 
інститутів, пов’язаних із оборонним плануванням.

На сьогодні для розвитку військових ЗС України успішно вико-
ристовуються окремі процедури планування розвитку спроможно-
стей НАТО, особливо це стосується визначення напрямів розвитку 
через зміни їх базових компонентів (DOTMLPFI), формування деяких 
нових документів, що регламентують планування розвитку спромож-
ностей.

Нині планування розвитку спроможностей призупинилось на тому, 
що використання готової системи планування та окремих процедур 
планування спроможностей НАТО для розвитку спроможностей вій-
ськових формувань ЗС України не може швидко дати очікуваного ре-
зультату, тому перспектива їх втілення не може вважатись доцільною.

За оцінкою переваг і недоліків найбільш доцільною є стратегія 
побудови системи планування на основі інтеграції двох систем, яка 
б використовувала кращі процедури процесів розвитку спроможнос-
тей НАТО та існуючі процедури розвитку військових формувань ЗС 
України. Це відповідає одному з основних принципів, які прийняті в 
оборонному плануванні країн–членів НАТО: максимально використо-
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вувати наявні в країні досягнення, інструменти, принципи і правила 
для подальшого їх розвитку [9], [10].

Суть цієї стратегії полягає у максимальному використанні існую-
чих власних процедур оборонного планування, які ефективно функ-
ціонують, є надійними та такими, що достатньо засвоєні фахівцями 
оборонного планування. При цьому неефективні та непрацездатні 
процедури оборонного планування ЗС України доцільно посилити або 
змінити тими, що є у розпорядженні країн-членів НАТО. Необхідно 
зберегти найбільш доцільний варіант алгоритму виконання завдань, 
терміни, перелік документів (основних та проміжних) з метою адап-
тації такої системи до принципів та правил, якими користуються кра-
їни-члени НАТО та спеціалісти оборонного планування ЗС України.

Ідентичність та схожість більшості процедур визначення здатності 
військових формувань виконати поставлені завдання методом виміру 
спроможностей в НАТО та досягнення визначеного стану боєздатно-
сті в ЗС України дозволяє проведення взаємних уточнень або допов-
нень, вони можуть бути інтегровані одна в одну.

Вирішення існуючих проблемних питань потребує комплексного 
підходу до організації завершення переходу на планування розвитку 
спроможностей військових формувань ЗС України, а саме:

А) У галузі військової освіти: переорієнтувати курс підготовки 
спеціалістів на планування розвитку спроможностей військових фор-
мувань.

Б) У галузі теорії і практики побудови та розвитку організаційних 
структур військових формувань: мати уявлення того, що покладаєть-
ся в основу побудови та розвитку військового формування для отри-
мання необхідних характеристик в операціях, бойових діях.

В) У галузі планування розвитку військових формувань: втілити 
такі процедури управління оборонними ресурсами, які виключають 
ручне управління потребами, їх розподілом;

Д) У галузі організації: мати єдність у поглядах на весь процес 
планування, і на окремі його процедури, діяти за визначеним пла-
ном; відповідати та звітувати за досягнутий результат, з цією метою 
призначити в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі ЗС 
України командуваннях видів, спеціальних військах, окремих родах 
військ (сил) ЗС України відповідальних осіб за перехід до планування 
спроможностей: максимально використовувати те, що вже досягнуто, 
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минулий досвід та минулу наукову школу, не копіювати сліпо процес 
і процедури в інших країнах–членах НАТО, а брати за основу прин-
ципи і правила, які вони використовують, узгоджуючи свої шляхи з 
умовами України [11].

Стосовно удосконалення нормативно-законодавчої бази слід під-
креслити, що на сьогодні ми використовуємо метод упередженого 
формування законодавчої бази, ще до того, як отримані позитивні 
результати втілення тій чи іншої стратегії. Це змушує постійно удо-
сконалювати нормативно-правову базу, оскільки отримані результа-
ти не є завжди позитивними. На мій погляд, слід спочатку отримати 
позитивні результати експериментів, а лише потім закріпляти їх в 
нормативно-правовій базі. Реалізація запропонованої стратегії може 
прискорити завершення переходу до планування розвитку спромож-
ностей військових формувань ЗС України, який триває вже більше 10 
років, і не допустити втрати управління цим процесом.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ОПОРУ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збройна агресія Російської Федерації на території Луганської 
та Донецької областей, тимчасова окупація території Автономної 
Республіки Крим, постійна загроза повномасштабного вторгнення на 
територію України, обумовлює необхідність українського суспіль-
ства у детальному вивченні питання законодавчого врегулювання 
аспектів національної безпеки і оборони та урахування іноземного 
досвіду провідних країн світу у сфері забезпечення суверенітету і те-
риторіальної цілісності.

Статтею 17 Конституції України встановлено, що захист суве-
ренітету і територіальної цілісності України, забезпечення її еко-
номічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями 
держави, справою всього Українського народу [1]. Отже, Основний 
Закон України справу захисту суверенітету і територіальної ціліс-
ності України наділяє рисами масового та всенародного характеру.

Забезпечення масового та всенародного характеру всеохоплю-
ючої оборони України, створення сприятливих умов для захисту її 
суверенітету та відновлення територіальної цілісності, вбачається 
можливим при підготовці населення України до чинення опору в 
мирний час та веденні і підтриманні руху опору окупаційній вла-
ді у разі окупації агресором України, або частини її території, а 
також організації територіальної оборони. Поняття «рух опору» 
являє собою організований спротив населення окупаційній владі 
з використанням різноманітних форм і способів боротьби. Однією 
з основних форм боротьби народу за суверенітет і територіальну 
цілісність своєї країни є партизанська боротьба, яка ведеться на 
окупованій противником території. Історичний та сучасний між-
народний досвід щодо ведення спротиву окупаційній владі про-
тивника під час збройної агресії свідчить, що це цілком ефективно 
та за певних умов можливо. Практика щодо організації, підготов-
ки і ведення руху опору в різних країнах світу, в різні часи має 
багато прикладів.
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Відповідно до «Оперативної концепції опору» командування Сил 
спеціальних операцій США в Європі – підготовка населення та орга-
нізаційних структур руху опору проводиться завчасно та постійно, як 
на національному (стратегічному), так і на оперативному та тактично-
му рівнях. В країнах Балтії систему руху опору пристосовують відпо-
відно до зовнішніх загроз та виходячи з місцевих умов:

• естонська модель руху опору розроблена за принципом тотальної 
оборони держави, котра організована на базі адміністративно-
го поділу держави та покладається на союз оборони Естонії під 
назвою «Кайтселійт». В свою чергу «Кайтселійт» являє собою 
добровольчі воєнізовані формування, котрі поряд зі Збройними 
Силами входять до складу Сил оборони Естонії. Відповідно до 
Закону Естонської Республіки про захист держави, Сили оборо-
ни включають в себе армію оборони Естонії та союз оборони 
Естонії;

• у Литві система руху опору організовується силами добровіль-
них організацій захисту краю Литви (KASP) та складається з 
двох основних складових: стрільців і добровольців;

• у Латвії система руху опору організовується силами добро-
вольчої воєнізованої громади «Земессардзе» та складається з 
трьох округів, що в свою чергу нараховує до 12 000 залучених 
осіб, при 1,9 млн. чол. загальної чисельності населення респу-
бліки.

Вивчення досвіду ведення руху опору різних країн світу, його на-
укове обґрунтування та практичне пристосування до сучасних умов 
досі залишається актуальним для досягнення перемоги у збройних 
конфліктах сьогодення.

Ураховуючи імперські замахи Російської Федерації, у разі повно-
масштабної війни, цілком можливо що, за короткий проміжок часу (до 
двох місяців), вся лівобережна частина України може бути окупова-
ною (ймовірна також окупація південних областей). Тому, для досяг-
нення вимог сьогодення у питаннях національної безпеки і оборони 
держави та зважаючи на значну перевагу сил агресора стає зрозумі-
лим, що без впровадження організації, підготовки, ведення і підтри-
мання організованого спротиву противнику населенням окупованих 
територій неможливо створити передумови для повалення окупацій-
ної влади та визволення захопленої території України.
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В таких обставинах завчасно підготовлений рух опору буде чи не 
єдиною силою, здатною протидіяти агресору на тимчасово окупова-
них територіях.

Довідково:
Воєнною доктриною України, затвердженою Указом Президента 

України 24.09.2015 № 555/2015 «Про рішення Ради національної без-
пеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію 
Воєнної доктрини України», визначено:

єдиним воєнним противником Україна вважає Російську 
Федерацію;

оборона України здійснюватиметься шляхом проведення спільних 
операцій сил оборони у поєднанні з територіальною обороною та ор-
ганізацією руху опору на тимчасово захоплених ворогом територіях 
[2].

Уперше термін «рух опору» запроваджено в правову систему 
України Законом України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» від 
07.07.2016 № 1437-VIIІ [3], яким здійснення заходів з планування та 
підготовки руху опору віднесено до компетенції Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України. При цьому, спеціального норматив-
но-правового акту яким визначалися б організаційні засади діяльно-
сті руху опору, як складової частини воєнної безпеки України, законо-
давцем не прийнято.

Крім того, Доктриною застосування сил оборони держави, за-
твердженою наказом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 
України від 17.08.2018 № 20дск-оп, рух опору включено до складових 
стратегічних дій, як основної форми застосування сил оборони.

Довідково:
Зазначеною Доктриною руху опору надано таке визначення: Рух 

опору – дії вмотивованого населення, що готується, організовується 
та підтримується визначеним складом сил оборони і спрямовується 
на перешкоджання порушення державного суверенітету та терито-
ріальної цілісності України.

Забезпечення ефективного функціонування руху опору є можливим 
шляхом прийняття відповідного закону, а також шляхом внесення змін 
до інших законодавчих актів, що унормувало б: порядок проведення ви-
вчення, перевірки та відбору осіб, які виявили бажання на конфіденці-
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йній основі брати участь у забезпеченні національної безпеки України; 
порядок обліку та ідентифікації учасників руху опору; функції та ос-
новні завдання сил опору; форми, способи та методи діяльності руху 
опору; порядок проведення заходів з організації, підготовки, здійснен-
ня та підтримання руху опору; основи взаємодії суб’єктів сил опору; 
порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення заходів 
з організації, підготовки, здійснення та підтримання руху опору.

Пріоритетний статус вирішення зазначених питань закріплено у 
Стратегії воєнної безпеки України, затвердженій Указом Президента 
України від 25 березня 2021 року № 121/2021 [4] (далі – Стратегія). 
Так, ураховуючи фундаментальні національні інтереси, визначені 
Конституцією України та іншими законами України, Стратегія перед-
бачає досягнення таких цілей реалізації державної політики у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будівництва:

• у короткостроковій перспективі – удосконалення та законодавче 
унормування, з урахуванням сучасних підходів та національно-
го досвіду організації руху опору, підготовки території і насе-
лення до оборони держави;

• у довгостроковій перспективі – створення запасів матеріальних 
засобів, необхідних для проведення стратегічного розгортання, 
організації руху опору, ведення територіальної оборони України 
та операцій сил оборони.

Насамперед, у короткостроковій перспективі планується внести 
на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про осо-
бливості державної політики у сфері забезпечення оборони України», 
яким буде передбачено основні правові та організаційні засади щодо 
руху опору, законодавче визначення понять «рух опору» та «сили опо-
ру», а також внесення змін до інших законів України, що забезпечить 
віднесення відомостей про рух опору до державної таємниці, наділен-
ня підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, як 
організаційного ядра руху опору, повноваженнями оперативно-роз-
шукової та контррозвідувальної діяльності.

Необхідність розвитку та подальшого удосконалення організації 
руху опору в Україні, ураховуючи сучасну воєнно-політичну обста-
новку та зважаючи на вищенаведене, обумовлюється тим, що відкрите 
протистояння агресору, зіткнення сторін на полі битви перестає бути 
одним з головних засобів досягнення перемоги у війні.
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Тимур Короткий
кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державної 
наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії 

правових наук України»

СТАТУС РУХУ ОПОРУ ВІДПОВІДНО ДО 
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Стратегія воєнної безпеки України «Воєнна безпека – всеохоплю-
юча оборона», затверджена Указом Президента України від 25 бе-
резня 2021 року № 121/2021 (далі – Стратегія), містить значну кіль-
кість новітніх інструментів та механізмів забезпечення воєнної без-
пеки в умовах агресії РФ проти України, серед яких – «рух опору». 
Визначення та змістовного наповнення цього компонента державної 
політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у 
Стратегії не надано. 

Поняття «рух опору» у Стратегії здебільшого застосовується спіль-
но з категорією «територіальна оборона», визначення якої міститься в 
Законі України «Про оборону України». Проте в нормативно-право-
вих актах України змістовне наповнення категорії «рух опору» відсут-
нє. Важливим питанням є склад, підпорядкованість та умови діяль-
ності руху опору. Виходячи з положень Стратегії, рух опору спільно 
зі Збройними Силами України (далі – ЗСУ) входить до сил оборони.

Відповідно до положень Стратегії, всеохоплююча оборона України 
здійснюється «…на основі реалізації заходів плану оборони України… 
розвитку спроможностей Збройних Сил України щодо організації та 
керівництва територіальною обороною України, рухом опору та під-
готовкою населення до оборони держави». Тобто організація руху 
опору, його діяльність знаходиться під керівництвом командуван-
ня ЗСУ. Але наразі це питання прямо не вирішено у законодавстві 
України, а тому за відсутності більш детальної характеристики руху 
опору слід виходити з його самостійного статусу, інституційно відо-
кремленого від ЗСУ.

Згідно зі Стратегією, рух опор розгортаєтеся у разі тимчасової оку-
пації окремих територій держави, тобто діє на території, яка зайнята 
окупаційними силами супротивника.

1. Важливим чинником є відповідність форм і методів оборони 
України нормам міжнародного гуманітарного права, яке визначає ле-
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гітимні в умовах міжнародного збройного конфлікту категорії осіб, 
що належать до комбатантів, тобто до законних учасників війни. 
Якщо особи не мають статусу комбатантів в умовах міжнародного 
збройного конфлікту, то вони належать до цивільних осіб, які можуть 
нести персональну відповідальність за участь у збройному конфлік-
ту. Тобто відповідність статусу комбатантів осіб, залучених до руху 
опору, по-перше, легітимізує їх участь у збройному конфлікті, як і 
легітимізує дії держави щодо інституалізації руху опору; по-друге, 
відповідність статусу комбатанта учасників руху опору виключає їх 
персональну відповідальність у випадку потрапляння під владу су-
противника та дає можливість претендувати на статус військовополо-
неного. Важливо, що аналіз міжнародних стандартів щодо руху опору 
дозволяє запровадити форми та види діяльності аналогічних інститу-
цій, чинних в інших державах.

2. Визначення поняття «комбатант», а також інституційних форм 
участі комбатантів у міжнародному збройному конфлікті міститься: 
1) у Конвенції про закони та звичаї суходольної війни 1899 р. та 1907 
р.; 2) у Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих 
арміях від 12 серпня 1949 р. (ЖК І); у Конвенції про поліпшення долі 
поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу 
збройних сил на морі від 12 серпня 1949 р. (ЖК ІІ); у Конвенції про 
поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. (ЖК ІІІ); 
3) у нормах Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 
серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних зброй-
них конфліктів, від 8 червня 1977 року (ДП І); 4) у нормах Звичаєвого 
міжнародного гуманітарного права.

3. Безпосередньо поняття «рух опору» міститься тільки у трьох 
Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. 
(ЖК) Вони більш детально, ніж ДП І, характеризують категорії осіб, 
які належать до комбатантів. Але таке розширене трактування ЖК з 
цих питань є застарілим (пріоритет будуть мати положення ДП І 
для держав-учасниць) щодо визначення комбатантів як осіб, котрі 
входять до складу збройних сил у сенсі ст. 43 ДП І: «1. Збройні сили 
сторони, що перебуває в конфлікті, складаються з усіх організованих 
збройних сил, груп і підрозділів, що перебувають під командуванням 
особи, відповідальної перед цією стороною за поведінку своїх під-
леглих, навіть якщо ця сторона представлена урядом чи властями, не 



101

визнаними супротивною стороною. Такі збройні сили підпорядкова-
ні внутрішній дисциплінарній системі, яка, поряд з іншим, забезпе-
чує додержання норм міжнародного права, застосовуваних у період 
збройних конфліктів. 2. Особи, які входять до складу збройних сил 
сторони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і духовного персо-
налу, про який ідеться у статті 33 Третьої конвенції), є комбатантами, 
тобто вони мають право брати безпосередню участь у воєнних діях».

Слід відзначити, що таке визначення є розвитком регулювання 
поняття та статусу комбатантів, – на відміну від визначення деяких 
категорій комбатантів у трьох ЖК, у ДП І та звичаєвому міжнародно-
му гуманітарному праві воно позбавлено дискримінаційних критеріїв 
(щодо п. 2 b, d ст. 13 ЖК І та ЖК ІІ, п. 2 b, d ст. 4 ЖК ІІІ як кваліфікую-
чих), що важливо як раз для кваліфікації руху опору в контексті широ-
кого визначення збройних сил. Аналогічний підхід міститься у звича-
євому міжнародному гуманітарному праві, відповідно до норм якого 
«Всі особи, що входять до особового складу збройних сил сторони 
конфлікту, є комбатантами, окрім медичного та духовного персоналу» 
(Норма 3), а також «Збройні сили сторони конфлікту складаються з 
усіх організованих збройних сил, груп та формувань, які перебувають 
під командуванням особи або осіб, відповідальних перед цією сторо-
ною за поведінку своїх підлеглих» (Норма 4).

Та хоча визначення ДП І є більш сучасним і загальним, ЖК мо-
жуть і використовуються для деталізації категорій осіб, які належать 
до комбатантів (але кінцева кваліфікація статусу комбатантів потре-
бує використання ДП І). Саме у відповідних положеннях ЖК мова 
йде про членів організованих рухів опору (those of organized resistance 
movements). Це – п. 2 ст. 13 ЖК І, п. 2 ст. 13 ЖК ІІ, п. 2 ст. 4 А ЖК ІІІ. У 
випадках ЖК І та ЖК ІІ йдеться про перелік осіб, до яких застосову-
ються Конвенції: «Ця Конвенція застосовується до поранених, хворих 
та осіб, які зазнали корабельної аварії, що належать до таких кате-
горій...». У випадку ЖК ІІІ йдеться про осіб, які мають право на ста-
тус військовополонених: «A. Військовополоненими, у розумінні цієї 
Конвенції, є особи, які потрапили в полон до супротивника й нале-
жать до однієї з таких категорій:...». Але взагалі в доктрині міжнарод-
ного гуманітарного права ці нормативні критерії використовуються 
для визначення осіб, які належать до комбатантів. Оскільки визначен-
ня руху опору ідентичні у названих трьох Конвенціях, ми не будемо 
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конкретизувати відповідні статті цих Конвенцій. Наведемо спільне 
для трьох Конвенцій визначення категорій, які згідно з доктриною на-
лежать до комбатантів (особи, наведені у п. 4 та 5 до комбатантів не 
належать, але вони мають право на захист відповідними конвенція-
ми), це стосується:

«1. Особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також чле-
нів ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних 
сил.

2. Членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема членів 
організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту 
й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію 
окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокре-
ма організовані рухи опору, відповідають таким умовам:

a) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;
b) вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на 

відстані;
c) вони носять зброю відкрито;
d) вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями 

війни.
3. Членів особового складу регулярних збройних сил, які заявля-

ють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, 
яка їх затримує.

6. Жителів неокупованої території, які під час наближення воро-
га озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу 
сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю 
відкрито й дотримуються законів і звичаїв війни».

Тобто до комбатантів також члени інших ополчень та доброволь-
чих загонів, зокрема члени організованих рухів опору.

Необхідно звернути увагу на параграф 1453 Коментаря до ЖК ІІІ, 
де у п. 2 встановлено критерії, яким повинні відповідати «інші опол-
чення», щоб мати статус військовополонених [1]. Визначальною є 
умова – приналежність до сторони конфлікту, а також зазначені вище 
чотири умови. Ці чотири умови стосовно ополченців і добровольчих 
загонів, які не є частиною регулярних збройних сил, були визнані ще 
з 1899 р., містилися у Гаазькому положенні про закони та звичаї війни 
(ст. 1). Новелою ЖК було поширення цих умов на організовані рухи 
опору, які борються проти держави-окупанта [1].
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Отже, згідно з п. 2 ст. 13 ЖК І, п. 2 ст. 13 ЖК ІІ, п. 2 ст. 4 А ЖК ІІІ, 
члени організованого руху опору при виконані зазначених чотирьох 
умов належать до комбатантів. Але слід мати на увазі, що важливим і 
визначальним критерієм є приналежність до сторони конфлікту, як це 
сформульовано у п. 2 ст. 13 ЖК І, п. 2 ст. 13 ЖК ІІ, п. 2 ст. 4 А ЖК ІІІ.

Слід мати на увазі, що перелічені у відповідних статтях ЖК загони 
(ополчення, добровольчі загони, рух опору тощо) не повинні входити до 
складу збройних сил, виходячи із п. 1, 2 ст. 13 ЖК І, п. 1, 2 ст. 13 ЖК ІІ, п. 1, 
2 ст. 4 А ЖК ІІІ. У протилежному випадку такі загони будуть належати 
до складу збройних сил та кваліфікуватимуться як комбатанти відпо-
відно до п. 1 ст. 13 ЖК І, п. 1 ст. 13 ЖК ІІ, п. 1 ст. 4 А ЖК ІІІ.

Тобто, виходячи зі змісту п. 2 ст. 13 ЖК І, п. 2 ст. 13 ЖК ІІ, п. 2 ст. 4 А 
ЖК ІІІ, рух опору – це різновид ополчення або добровольчих загонів, які: 
 1) не входять до складу збройних сил; 2) діють на своїй території, у 
тому числі окупованій; 3) мають певну ступінь організації; 4) відпові-
дають критеріям, встановленим у ЖК; 5) є комбатантами. У випадку, 
якщо рух опору входить до складу збройних сил держави, то він має 
відповідати умовам ст. 43 ДП І.

Водночас, якщо рух опору є не організованим, тобто не відповідає 
критеріям, встановленим п. 2 ст. 13 ЖК І, п. 2 ст. 13 ЖК ІІ, п. 2 ст. 4 А 
ЖК ІІІ, то при відповідності критеріям, наведеним у п. 6 ст. 13 ЖК І, 
п. 6 ст. 13 ЖК ІІ, п. 2 ст. 4 А ЖК ІІІ, члени руху опору відповідно ЖК 
все ж можуть кваліфікуватися як комбатанти.

В іншому разі, за умови невідповідності будь-якій категорії комба-
тантів, перелічених у ст. 13 ЖК І, ст. 13 ЖК ІІ, ст. 4 А ЖК ІІІ, члени 
руху опору не мають статусу комбатантів і можуть розглядатися як 
цивільне населення. У випадку безпосередньої участі у збройному 
конфлікті вони кваліфікуються саме як цивільне населення, яке без-
посередньо бере участь у збройному конфлікті.

4. Дещо інша кваліфікація, як наведено вище, міститься у ДП І. Як 
вказано у параграфі 1669 Коментаря до ДП І, не скасовуючи правил 
Гаазького положення та ЖК, ст. 43 ДП І фактично впроваджує цілком 
нові поняття, хоча вони були предметом обговорення на Брюссельській 
конференції 1874 р. [2]. У ст. 43 ДП І вичерпано названі всі критерії, яким 
мають відповідати «збройні сили, групи і підрозділи», щоб відповідати 
визначенню «збройні сили» в сенсі ст. 43. Але ні в ДП І, ні в Коментарі до  
п. 1 ст. 43 ДП І не йдеться про рух опору, ополчення, добровольчі за-



104

гини. Тобто при відповідності всім критеріям, зазначеним у п. 1 ст. 43, 
ці підрозділи будуть належати до збройних сил, а їхні учасники – до 
комбатантів.

5. В умовах міжнародного збройного конфлікту, викликаного агре-
сію РФ проти України, застосовними є положення усіх вищевказаних 
джерел. Але враховуючи співвідношення ЖК та ДП І, щодо визна-
чення збройних сил, категорій, змісту та критеріїв комбатантів, слід 
застосовувати правила ДП І. Тобто термін «рух опору» згадується в 
ЖК III, а сучасні критерії щодо статусу комбатанта слід шукати в ст. 
43 ДП I. Отже, члени руху опору можуть вважатися комбатантами за 
умови відповідності руху опору критеріям, визначеним у п. 1 ст. 43 
ДП І.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРОЦЕСУ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У 2014 році Україна постала перед найбільшою безпековою про-
блемою за свою історію. Держава, її оборонні та безпекові інституції 
виявились неготовими до масштабних та різноманітних агресивних 
дій Росії, що включали інформаційно-психологічні операції, викори-
стання кіберпростору, осіб, що мали ознаки комбатантів, але без іден-
тифікації належності до збройних сил тощо. Наростаюча світова криза 
у поєднанні з триваючою агресією Російської Федерації свідчить про 
довготривалість небезпечних викликів, що стоять перед Україною. 
Разом з тим проблематика правомірної та вчасної рефлексії на сучасні 
безпекові виклики й досі є одним з головних викликів, що стоять пе-
ред сектором безпеки та оборони. Саме тому наша держава ініціюва-
ла перехід від пострадянської моделі адміністрування сфери безпеки 
та оборони до сучасних моделей прийняття управлінських рішень – 
стандартів НАТО.

Запровадження воєнно-політичної управлінської моделі Альянсу 
та його провідних країн відбувається одночасно з трансформацією 
органів воєнного управління всіх рівнів та напрямів: від повсякден-
ної діяльності до процесу бойового управління, від J-структури ке-
рівництва об’єднаних сил та видів збройних сил до рівня батальйон/
рота. Набувають критичної ваги такі аспекти, як імплементація пра-
ва збройних конфліктів, участь у безпекових операціях, особливості 
застосування сили у різних ситуаціях, захист цивільного населення, 
операції в кіберпросторі тощо. Природньо, що нові види діяльності 
вимагають й нових підходів до їх правового забезпечення.

Разом з тим формально продовжує існувати ситуація, за якої си-
стема, внутрішня будова та напрями діяльності підрозділів правового 
забезпечення структур нової формації фактично залишаються на ми-
нулому (радянському) рівні. Інфраструктура юридичної служби орга-
ну, що здійснює планування та ведення бойових дій та органу забезпе-
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чення, є по суті ідентичною – при тому що de-facto вони забезпечують 
правове супроводження як операційної (бойової), так і повсякденної 
діяльності.

Аналіз зазначеної проблематики свідчить про наявність фунда-
ментальної проблеми – організаційно існуючу систему правового за-
безпечення «заточено» під повсякденну діяльність військ (сил). У її 
складі відсутні підрозділи/суб-підрозділи, що мають забезпечувати 
не повсякденну, а операційну (бойову) діяльність.

Це призвело до того, що незважаючи на об’єктивний процес роз-
ширення та осучаснення сфер діяльності військових юристів, всі види 
правового забезпечення й досі охоплено лише однією ВОС (військо-
во-облікова спеціальність) 850300 «Юрисконсультська робота».

Таким чином слід визнати актуальність диференціації спеціаліза-
ції військових юристів в межах зазначеної ВОС на, узагальнено, пра-
вове забезпечення повсякденної та операційної діяльності.

Подібний розподіл вже давно існує в юридичній службі Збройних 
Сил США. Так, наприклад, юридична служба основної структури, 
відповідальної за певний напрям діяльності (командування) організа-
ційно складається з підрозділів за такими напрямками: адміністра-
тивне/цивільне право, участь у судових процесах, правові консульта-
ції, правова допомога, воєнна юстиція, міжнародне/операційне право 
[1], [2], [3], [7].

Як бачимо така структура відповідає основним функціям юридич-
ної служби: правовому забезпеченню як повсякденної, так й операцій-
ної діяльності.

Роль командира на полі бою полягає в аналізі отриманої інформації, 
розумінні результатів своїх дій і за необхідності – в ураженні цілей.

Військові юристи (а саме – операційні юристи) відіграють невід’єм-
ну частину процесу вибору належних цілей (та процесу «Military 
Decision Making Process – MDMP» загалом) і взаємодії під час між-
народних військових операцій. Вони також тісно співпрацюють з ко-
мандиром та штабом під час вибору цілей та оцінки розвідувальної 
інформації, оцінки обраних цілей на предмет їх відповідності вста-
новленим обмеженням, вибору зброї/порядку застосування сили під 
час ураження обраних цілей.

Процес вибору цілей вимагає від командирів діяти відповідно до 
норм і принципів, що регулюють збройні конфлікти. В цьому аспекті 
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вони покладаються на спеціалізованого військового юриста, який від-
повідає за застосування права збройних конфліктів та надає поради 
щодо правомірної поведінки під час воєнних дій [5].

Довідник з операційного права (2020 рік, видання Центру (Школи) 
вивчення права Воєнно-юридичної служби Збройних Сил, штат 
Вірджинія) дає загальне уявлення про зміст правовідносин, що вини-
кають під час ведення воєнних/безпекових операцій, та кількість від-
повідних галузей права, що у них застосовуються. Це правова основа 
застосування сили (jus ad bellum); джерела, основних норм і прин-
ципів права збройних конфліктів; Міжнародне право прав людини; 
Правила застосовування сили (Rules of Engagement, ROE); структура 
національної безпеки та об’єднані операції; правові аспекти здійснен-
ня затримань і допитів; право, що застосовується у розвідувальній ді-
яльності; операції у кіберпросторі; інформаційні операції; операції на 
суходолі, в повітрі та у морі; операції на власній території; право, що 
регулює міжнародні угоди; правові аспекти відшкодування шкоди; 
фінансове право; міжнародна гуманітарна підтримка; операції з ева-
куації некомбатантів; укладання угод/контрактів/договорів; правовий 
режим працівників цивільних контрагентів; правові аспекти операцій 
з цивільного захисту; застосування сил резерву; захист навколишньо-
го природнього середовища; адміністративні аспекти під час ведення 
операцій; правові аспекти планування операцій та правове забезпе-
чення їх ведення; військове правосуддя тощо [4].

Крім цього, з метою дотримання норм і принципів права збройних 
конфліктів, розуміння та виконання особовим складом правил засто-
сування сили, військові юристи беруть участь у розробці та виконанні 
навчальних та тренувальних заходів.

Як бачимо сучасне операційне право (право ведення операцій) є 
лише однією з багатьох сфер діяльності юридичної служби збройних 
сил, проте її зміст наявно свідчить про комплексність, складність 
такої діяльності і, відповідно, про необхідність виокремлення цього 
права у окремий суб-інститут воєнного (військового) права, а у межах 
юридичної служби – створення спеціалізованого суб-підрозділу.

Цілком аналогічний підхід до змісту правових аспектів здійснення 
операцій передбачено й у Альянсі. Так, Юридичний довідник НАТО 
(друге видання, 2010) узагальнено, але максимально точно відображає 
правові, політичні та практичні позиції Альянсу, та містить, зокрема, 
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такі правові аспекти коаліційних операцій, як процес прийняття рі-
шень, право міжнародних організацій, правове забезпечення діяльно-
сті Альянсу, ресурсні, фінансові та логістичні аспекти, правові рамки 
та правові основи воєнних операцій, загальні питання права збройних 
конфліктів, правові аспекти спеціальних операцій, дотримання прав 
людини під час операцій, захист навколишнього природного середо-
вища тощо.

Крім цього, довідник містить детальний зміст правових аспектів 
MDMP, включаючи (додаток ІV) опис спеціалізованого (правового) 
додатку до операційного плану/наказу – основного організаційно-роз-
порядчого акту планування та здійснення операцій [6].

Отже сучасний військовий процес прийняття рішень являє собою 
складний багатогранний процес, що включає й операційне право. 
Масив галузей права в обсязі, необхідному для якісного правового 
забезпечення такого процесу,є «непідйомним» для юриста, який за-
безпечує повсякденну діяльність військ (сил).

Якісне та повноцінне правове забезпечення сучасних операцій за 
стандартами НАТО вбачається неможливим без виділення його у ок-
ремий вид забезпечення, відповідних спеціальної підготовки та спеці-
алізованого навчання.

Актуальності набуває диференціація професійної підготовки вій-
ськових юристів. Фахова спеціалізація військових юристів в межах 
юридичної служби – найбільш ефективний спосіб якісного правового 
забезпечення різних сфер правового регулювання.

Зазначене в свою чергу свідчить про необхідність диференційова-
ного підходу до спеціалізації в межах діяльності юридичної служби – 
окрім ВОС «Юрисконсультська робота» пропонується увести ВОС 
«Правове забезпечення операцій військ (сил)» з врахуванням цього в 
освітньому процесі.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ 
J-СТРУКТУР ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У 

ЗАКОНОДАВСТВІ ТА НА ПРАКТИЦІ

В рамках реалізації Указу Президента України від 25 березня 2021 
року № 121/2021 «Про Стратегію воєнної безпеки України», Державної 
програми розвитку Збройних Сил України важливе першочергове місце 
займає зміна системи управління Збройних Сил України на основі при-
йнятих у державах-членах НАТО принципів і стандартів та поступове 
переведення органів військового управління Збройних Сил України на 
так звану J-структуру – структуру штабів блоку НАТО [1, 2].

У своїй структурі органи управління поділяються на 
дев’ять J-структур (зокрема, J-1 – питання персоналу, J-2 – розвідка, 
J-3 – оперативна діяльність, J-4 – логістика, J-5 – оборонне плануван-
ня, J-6 – зв’язок та інформаційні системи, J-7 – підготовка військ, J-8 – 
ресурси і фінанси, J-9 – цивільно-військове співробітництво). Така 
структура є обов’язковою для усіх штабів альянсу та їхніх партнерів. 
Якщо країна бере участь в операціях НАТО, то органи управління вій-
ськових частин, задіяних в операції, повинні мати аналогічну струк-
туру. Такий розподіл дозволяє активно взаємодіяти в процесі виконан-
ня завдань, навчань і тренувань та чітко розуміти призначення даної 
структури. Разом з тим система управління Збройних Сил держав 
НАТО регулюється також національними документами [1–5].

Кожна J-структура є самостійною у виконанні своїх функціональ-
них завдань. На посади підбирають персонал, який повинен відпові-
дати встановленим критеріям (знати англійську мову, розуміти про-
цедури прийняття рішень, які застосовуються в НАТО, знати основні 
питання логістичного забезпечення, мати досвід виконання завдань 
в ООС та багатонаціональних штабах за кордоном).
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В умовах відбиття агресії на Сході України та реалізації страте-
гічного курсу держави на приєднання до європейських безпекових 
структур Збройним Силам України потрібні компетентні фахівці 
з глибокими професійними знаннями, які спроможні виконувати 
завдання із захисту держави, діяти спільно із підрозділами країн-чле-
нів НАТО. Виходячи з цього, особливої актуальності набули струк-
турні та системні зміни в організації і підходах до підготовки військо-
вих фахівців та цивільного персоналу ЗС України.

Для реалізації цих завдань необхідно внести зміни до основних 
законодавчих документів в галузі освіти, які визначають мету, прин-
ципи, форми і методи навчання та професіоналізації (підготовки за 
фахом), систему підготовки персоналу та її складові, загальні питан-
ня її організації, основи керівництва підготовкою та інші питання, 
які тісно пов’язані як з розвитком ЗС України, так й інших складових 
сил оборони, набуття і підтримання персоналом визначених спро-
можностей, необхідних для оборони держави. При цьому, головний 
акцент необхідно зробити на спрямуванні зусиль органів військового 
управління, військових частин (установ), вищих військових навчаль-
них закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої осві-
ти), навчальних центрів ЗС України на формування у персоналу ЗС 
України визначених професійних компетентностей, які забезпечують 
виконання функціональних обов’язків за посадою у мирний час та ви-
значених бойових (спеціальних) завдань у воєнний час [3, 4].

Основними заходами щодо удосконалення військової освіти є вне-
сення змін до законодавчої та нормативно-правової бази та заходи 
щодо удосконалення військової освіти. До таких заходів належать:

• внесення змін до Законів України: «Про освіту» ( доповнень 
щодо рівнів військової освіти) та «Про вищу освіту» (щодо роз-
ширення повноважень Міністерства оборони України з питань 
військової освіти);

• опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Концепції розвитку системи військової осві-
ти»;

• розроблення концептуального документа «Політика 
Міністерства оборони України у сфері військової освіти»;

• розроблення нових проектів постанов Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про вищі військові на-
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вчальні заклади» та «Про затвердження Положення про військо-
ві, військово-спортивні ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою»;

• створення багаторівневої системи професійної військової освіти 
відповідно до стандартів НАТО та кращих вітчизняних та закор-
донних практик;

• оптимізація структури вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та 
закладів фахової передвищої військової освіти з урахуванням 
впровадження багаторівневої системи професійної військо-
вої освіти, переходу на J, G, A, N, S – структури Збройних Сил 
України;

• включення курсів професійної військової освіти L-2, L-3, L-4 
до магістерських програм як складової професійного стандарту 
цих програм для підготовки військових фахівців оперативного 
та стратегічного рівня в НУОУ;

• розроблення та введення в дію нових освітньо-професійних про-
грам, професійних програм та навчальних планів професійної 
військової освіти для всіх рівнів професійної військової освіти;

• приведення змісту освітніх програми та навчальних планів 
L-курсів до вимог стандартів НАТО.

Тільки підготовлений офіцер з досвідом і мотивацією може управ-
ляти підрозділом і виконувати певні завдання.

До офіцера висуваються такі критерії: стан здоров’я, фізична загар-
тованість, вміння і набутий досвід протягом військової служби, поєд-
нання досвіду перебування на командних та штабних посадах тощо. 
Однією з форм підготовки за професійно військовою складовою є нав-
чання громадян України, які мають ступінь вищої освіти не нижче 
«бакалавр», на фаховому курсі професійної військової освіти (взвод) 
(L-1B).

Підготовка офіцерського складу стратегічного та оперативного 
рівнів проводиться на курсах професійної підготовки вищого керів-
ного складу стратегічного рівня (L-4) і курсах офіцерів об’єднаних 
штабів оперативного рівня (L-3), командно-штабних курсах видів 
Збройних Сил України (L-2) в системі курсової підготовки та підви-
щення кваліфікації при Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського.
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При Вищих військових навчальних закладах або ж військових на-
вчальних підрозділах закладів вищої совіти (ВВНЗ і ВНП ЗВО) підго-
товка проводиться на фаховому курсі професійної військової освіти 
(рота) (L-1С). Підвищення кваліфікації здійснюється з метою забезпе-
чення безперервності підготовки та перспектив просування по служ-
бі військовослужбовців, вдосконалення їх рівня навченості, умінь і 
практичних навичок для виконання обов’язків за посадами, майстер-
ного володіння штатною зброєю та озброєнням підрозділу, в якому 
вони проходять службу, вивчення новітніх зразків ОВТ, способів їх 
використання (застосування).

Для ефективного вирішення сумісності та взаємодії в процесі пла-
нування та проведення операцій, бойових дій, кожна посадова особа, 
яка входить до складу «J» структури за номером повинна володіти 
знаннями іноземної мови, як правило, англійської [5].

Вивчення англійської мови буде мотивацією для тих, хто розрахо-
вує на просування по службі та участі у виконанні завдань в миротво-
рчих операціях із забезпечення миру та безпеки. Основними шляхами 
удосконалення англійської мови – запровадження чіткої структури її 
вивчення.

При вступі до ВВНЗ обов’язкове атестування з іноземної мови. 
Вивчення мови у ВВНЗ (виділяється до 600 год. на весь період нав-
чання) з вимогою щоб усі випускники ВВНЗ, які приходять на офіцер-
ську службу мали рівень мовної підготовки СМР 2. Удосконалення 
мовної підготовки передбачається здійснити шляхом розробленням 
Дорожньої карти; створенням центрів мовної підготовки при військо-
вих коледжах сержантського (старшинського) складу; нарощуванням 
спроможностей курсів інтенсивного вивчення іноземних мов при 
ВВНЗ, ВНП ЗВО та навчальних центрах Збройних Сил України за ра-
хунок збільшення кількості мовних лабораторій до 35 (очікується от-
римання матеріально-технічної допомоги від США – 15 лабораторій); 
збільшення часу на вивчення іноземної мови в системі індивідуальної 
підготовки (не менше 2 годин на тиждень) в тому числі із використан-
ням засобів дистанційного навчання для забезпечення оволодіння та 
підтримання рівня знання іноземної мови.

Залучення офіцерського та сержантського складу до курсів інозем-
них мов при ВВНЗ, а також направлення їх на стажування (до 6–8 
місяців) до країни-партнерів НАТО для вивчення мови. Можна про-
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читати та вивчити все про стандарти НАТО, але як їх використову-
ють на практиці у житті, дізнаєшся, тільки поїхавши за кордон. Знаєш 
мову вирушаєш до німецького чи американського батальйону, прово-
диш там тиждень-другий, вивчаєш організацію діяльності, і повер-
таєшся до свого підрозділу з потрібними знаннями та практичними 
навичками. Доцільним є також запровадження курсової підготовки 
перед призначенням на посаду. Навчання проводитимуть інструктори 
з західних країн-партнерів. Вже можна стверджувати, що при призна-
ченні на відповідальні посади надаватиметься перевага офіцерам, які 
знають іноземну мову.

Таким чином виконання вимог Закону України «Про Стратегію во-
єнної безпеки України», зміни у підготовці персоналу ЗС України доз-
волять запровадити націлене на повне завершення у Збройних Силах 
організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів вій-
ськового управління усіх рівнів, впровадження нової системи керів-
ництва та управління силами оборони.
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ЗДІЙСНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ДОСВІД США ДЛЯ 

ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

Питання правового регулювання кібербезпекових аспектів функ-
ціонування держави стає все більш затребуваним та більш обгово-
рюваним у всіх країнах світу. Така зацікавленість не є випадковою. 
Розвиток інформаційних технологій та швидка популяризація мережі 
Інтернет призвели до необхідності здійснення правового регулюван-
ня цієї сфери, крім того, практика показала, що в мережа Інтернет ви-
користовується не лише для задоволення потреб людей у спілкуванні 
та обміні інформацією, а також може використовуватися зловмисни-
ками для нанесення шкоди як приватним особам, так і корпораціям, 
так і державам. З огляду на це гостро постає питання здійснення саме 
кібербезпекових заходів для захисту інформаційних мереж держави 
та її громадян. Саме тому перед правниками постає питання, яким 
чином та у яких обсягах необхідно здійснювати нормативно – правове 
регулювання у кіберпросторі, особливо це питання є актуальним для 
України у контексті проблем зміцнення обороноздатності.

Для України дана сфера є відносно новою. Лише у 2017 році було 
прийнято Закон України «Про основні засади забезпечення кібербез-
пеки України». Хоча цей закон і встановлює деякі основоположні за-
сади щодо регулювання кібербезпеки та процесів що відбуваються у 
кіберпросторі, в той же час він отримав багато негативних відгуків 
у науковій спільноті, щодо своєї недосконалості та невизначеності 
термінологічного апарату. Таким чином, можна говорити про те, що 
в Україні процес розвитку нормативно – правової бази щодо регулю-
вання процесів та відносин у кіберпросторі знаходиться на початковій 
стадії. Хоча, можна також стверджувати, що розходяться і точки зору 
науковців у сфері інформаційного права, щодо того, чи є кіберпро-
стір окремим простором, який потребує регулювання, чи це просто 
ще один спосіб здійснення вже врегульованих взаємовідносин, як от 
наприклад телефонія, тобто, як ще один засіб обміну інформацією.
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Розробки науковців показують, що першість у забезпеченні інфор-
маційної безпеки у світі належить США. Так, навіть Японія, яка вва-
жається «Меккою» виробництва цифрової техніки та використання 
найсучасніших IT-технологій, відстає від США більше ніж на п’ять 
років у сфері розповсюдження персональних комп’ютерів, кабельного 
телебачення, цифрової телефонії та в інших аспектах інформаційної 
політики [1].

Спершу розглянемо, що є кібербезпекою у розумінні законо-
давства Сполучених Штатів Америки. Кодекс Сполучених Штатів 
Америки, що є зведеною кодифікацією законодавства Сполучених 
Штатів Америки, у розділі 6 «Внутрішня безпека» визначає цілі за-
безпечення кіберзахисту, а саме: «Термін «мета кібербезпеки» означає 
мету захисту інформаційної системи або інформації, яка зберігається, 
обробляється у цій системі або переходить через неї від кібербезпеко-
вих загроз або порушень безпеки» [2].

Тобто, можливо зробити висновок, що кібербезпека мереж озна-
чає їх захищеність та захищеність інформації що проходить або збе-
рігається у цих мережах від порушень, таких як втручання у мережу 
та незаконний доступ до інформації, яка знаходиться у цій мережі. 
Продовжуючи аналіз цього акту, цікавим та вартим уваги є термін 
«контроль безпеки», що визначений як : «управління, експлуатаційний 
та технічний контроль, що використовуються для захисту від несанк-
ціонованих втручань з метою негативного впливу на конфіденційність, 
цілісність та доступність інформаційної системи або її інформації» [2].

Говорячи саме про інформаційну безпеку, складовою частиною 
якої є кібербезпека, то ми можемо говорити, що сьогодні законодав-
ство США у сфері забезпечення інформаційної безпеки складається з 
федеральних законів та законів штатів, які створили правову основу 
для формування єдиної державної політики в галузі захисту інформа-
ції для забезпечення інтересів національної безпеки. Це насамперед, 
такі закони: «Про інформаційну безпеку», «Про удосконалення інфор-
маційної безпеки» (1997 р.), «Про комп’ютерне шахрайство та злов-
живання» (1986 р.), «Про свободу інформації» (1967 p.), «Про висвіт-
лення діяльності уряду», «Про охорону особистих таємниць», «Про 
таємницю» (1974 p.), «Про право на фінансову таємницю» (1978 p.), 
«Про доступ до інформації про діяльність ЦРУ» (1984 р.), «Про безпе-
ку комп’ютерних систем» (1987 р.) [3].
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Якщо розглядати практичний аспект здійснення кіберзахисту у 
США, то донедавна головним виконавчим суб’єктом кіберзахисту 
США був створений у червні 2003 р. на базі Агенції національної 
безпеки (далі – АНБ, англ. National Security Agency, NSA), але під-
порядкований Міністерству внутрішньої безпеки (далі – МВБ) Центр 
комп’ютерної безпеки (National Computer Security Center, NCSC). Нині 
його реорганізовано у Національний центр кібербезпеки та інтеграції 
зв’язку (National Cybersecurity and Communication Integration Center, 
NCCIC). До складу NCCIC входять Група екстреного реагування на 
комп’ютерні події в США (U. S. Computer Emergency Response Team, 
USCERT), Група екстреного реагування на надзвичайні події у си-
стемах керування промисловістю (Industrial Control Systems Cyber 
Emergency Response Team, ICSCERT), та Національний координаці-
йний центр зв’язку (National Coordinating Center for Communications, 
NCC). US-CERT виявляє кібератаки на ІТС цивільних федеральних 
органів влади США, попереджає про них адміністраторів безпеки 
ІТС, та координує дії з відновлення федеральних ІТС після кіберін-
цидентів. Відповідно, ICS-CERT виявляє і попереджає кібератаки на 
ІТС критично-важливих об’єктів промисловості США. 16 листопада 
2018 р. указом президента США Д. Трампа NCCIC передано до нового 
Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури МВБ США [4].

Тобто у 2018 році створено новий орган – CISA (Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency) який на сьогоднішній день є основним, 
центральним органом, що координує питання здійснення кіберзахи-
сту інформаційно- телекомунікаційної мережі у США.

CISA розбудовує національний потенціал для захисту від кібера-
так та працює з федеральним урядом для надання інструментів кі-
бербезпеки, служб реагування на інциденти та можливостей оцінки 
для захисту мереж ‘.gov’, які підтримують необхідні операції партнер-
ських відомств та агентств.

CISA координує зусилля щодо безпеки та стійкості, використовую-
чи надійні партнерські відносини в приватному та державному секто-
рах, і надає технічну допомогу та оцінку федеральним зацікавленим 
сторонам, а також власникам інфраструктури та операторам по всій 
країні [5].

Розглядаючи далі питання законодавчого забезпечення кібербезпе-
ки, необхідно зазначити, що законодавство США у сфері зовнішньої 
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інформаційної безпеки, складається з сукупності федеральних зако-
нів, законів штатів та нормативних актів, які разом створюють право-
ву основу для утворення й здійснення державної політики у сфері ін-
формаційної безпеки. Виокремлено основні з них: «Національну стра-
тегію захисту кіберпростору» (2003), «Огляд з кібербезпеки» (Cyber 
Security Review, 2009), «Ініціативу зі всеосяжної національної кібер-
безпеки» (2010), Стратегію кібербезпеки США 2011 р., Закон CISPA 
2012 р. («Cyber Intelliggence Sharring and Protection Act» [6].

У вересні 2018 року у США була ухвалена Національна кіберста-
ратегія далі- Кіберстратегія). Основними завдання цієї Кіберстратегії 
визначено:

«– Захищати Батьківщину, захищаючи мережі, системи, функції та 
дані;

– Сприяти процвітанню Америки шляхом розвитку безпечної, про-
цвітаючої цифрової економіки та сприяння розвитку сильних вітчиз-
няних інновації;

– Зберегти мир і безпеку шляхом зміцнення спроможності США – 
узгоджено з союзниками та партнерами – для стримування та, за 
необхідності, покарання тих, хто використовує кіберінструменти у 
шкідливих цілях;

– розширити американський вплив за кордоном, щоб розширити 
основні принципи відкритої, сумісної роботи, надійний та безпечний 
Інтернет».

Також ця Кіберстратегія визначає, що: «Адміністрація 
(Президента США) визнає, що США беруть участь у постійній кон-
куренції проти стратегічних супротивників, шахрайських держав та 
терористичних та злочинних мереж. Росія, Китай, Іран та Північна 
Корея використовують кіберпростір як засіб кинути виклик США, 
їхнім союзникам і партнерам, часто з необачністю, яку вони не про-
являють в інших областях (просторах). Ці противники використову-
ють кіберінструменти, щоб підірвати нашу економіку і демократію, 
красти нашу інтелектуальну власність, і сіяти розбрат у наших де-
мократичних процесах» [7].

Законодавство Сполучених Штатів Америки є достатньо розгалу-
женим та об’ємним у питаннях здійснення кіберзахисту та забезпе-
чення кібербезпеки. Загальним рівнем, є федеральний рівень законо-
давства та політика США у цьому питанні. Тут ми можемо зробити 
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висновок, що на федеральному рівні закладено важливість питання 
забезпечення кібербезпеки як всієї держави так і її установ та грома-
дян та виражено позицію нетерпимості щодо порушення кібернетич-
ної незалежності США та їх партнерів та рішучість щодо здійснення 
протистоянні у цьому полі. До цього питання відноситься і питання 
здійснення кібероборони держави. І як ми можемо пересвідчитися із 
проведено аналізу, у США створено потужну систему державних ор-
ганів, що забезпечують кібербезпеку держави та протистоять викли-
кам у кіберпросторі.

Наступним рівнем є рівень регулювання діяльності у кіберпро-
сторі на федеральному рівні та рівні штатів. У цьому випадку окремі 
правопорушення віднесено до злочинів на рівні всієї держави, що вре-
гульовано Кодексом США та відповідними Актами, як діють по всій 
території США. Та третім рівнем регулювання є регулювання на рів-
ні кожного окремого штату. Але проведений аналіз норм показав, що 
майже неможливо знайти правопорушення які віднесені до злочинів 
лише у певних штатах.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що законодавство 
Сполучених Штатів Америки є розвиненим, та врегульовує знач-
ну кількість правопорушень, які можуть виникати у кіберпросторі. 
Основне регулювання здійснено на рівні всієї держави, що стосується 
забезпечення обороноздатності. Також, чітко вбачається розмежуван-
ня різних видів правопорушень, які стосуються забезпечення кібер-
безпеки всієї держави, так і великої кількості правопорушень, які сто-
сується безпеки громадян у кіберпросторі.
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АСПЕКТИ

Відповідно до положень статті 17 Конституції України, «Захист су-
веренітету і територіальної цілісності України, забезпечення її еконо-
мічної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу» [1]. А відповідно до статті 1 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» «Захист Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України є конституційним 
обов’язком громадян України» [2]. Зазначене свідчить, що кожен укра-
їнець, громадянин свої країни, має право і зобов’язаний турбуватися 
про її оборону, законодавче та матеріальне забезпечення функціону-
вання її військових формувань, добиватися належного соціального і 
правового захисту захисників Вітчизни, вимагати умілого і професій-
ного керування військовими формуваннями як в мирний час, так і в 
умовах бойової обстановки.

Як захисник Вітчизни, який віддав не один десяток років її слу-
жінню, приймав участь у становленні та розвитку сектору безпеки 
і оборони, хочу звернути увагу на наступні недоліки як правового, 
так і організаційного характеру державного управління згаданим 
сектором.

По-перше, вже не один рік мовиться про те, що проходження вій-
ськової служби, як різновиду праці (п.6 ст.92 Конституції України) 
[1], як державної служби особливого характеру (ч.1 ст.2) [2], має ре-
гулюватися законом, а не підзаконними актами, якими є різного виду 
положення про проходження військової служби у відповідному вій-
ськовому формуванні. Врегульовано ж на сьогодні законом питання 
соціального та правового захисту військовослужбовців, їхнього пен-
сійного забезпечення, що і передбачено положенням ст.92 Конституції 
України. Крім того, з 2015 року в Україні діє Закон України «Про 
Національну поліцію» [3], яким регулюється проходження поліцей-
ської служби. Тобто, в Україні є прецеденти законодавчого регулю-
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вання того, чи іншого виду діяльності як того вимагає Конституція 
України. Немає одного – політичної волі і бажання.

По-друге, як показала практика сьогодення в умовах агресії 
Російської Федерації проти України, значним негативом є відсутність 
в системі судоустрою військових судів, що підтверджується так зва-
ною «справою С. Колмогорова», який 9 вересня 2014 року застосував 
зброю на блок-посту щодо автомобіля, який був керований особою, 
що не виконував законні вимоги про зупинку. Приморським судом 
Маріуполя воїн, який чітко виконував свій військовий обов’язок, ци-
вільними суддями був засуджений до 13 років позбавлення волі за ні-
бито перевищення службових обов’язків і навмисне вбивство жінки, 
яка знаходилася в автомобілі з водієм. Фактично утворена правова 
колізія в системі військової юстиції, оскільки військова прокуратура, 
як орган звинувачення, залишився в системі прокуратури України, а 
військові суди ліквідовані. Тому нагальним є реанімація військових 
судів, оскільки можна стверджувати, що їх ліквідація була вчинена не 
в національних інтересах.

По-третє, потребує законодавчого врегулювання питання реаль-
ного впровадження принципу політичної нейтральності в діяльності 
суб’єктів сектору безпеки і оборони. Аналіз законодавства, що регу-
лює функціонування суб’єктів сектору безпеки і оборони, насампе-
ред зі статусом військового формування, показує, що незважаючи на 
наявність у законах положень про недопущення діяльності партій в 
них, дотримання політичної нейтральності особового складу, ниніш-
ні політики найшли обхідні шляхи, щоб повернути діяльність цих 
формувань в лоно своїх партійних інтересів. Для прикладу: у такому 
військовому формуванні як СБУ, на посаді з передбаченим званням 
генерал-армії, з лютого по вересень 2005 року обіймав посаду Голови 
цивільний політик О. В. Турчинов; з січня 2009 по січень 2012 рр. пер-
шим заступником, а згодом Головою СБУ перебував цивільний полі-
тик В. І. Хорошковський, який зробив карколомну військову кар’єру, 
отримавши відразу військове звання генерала армії; нинішній Голова 
СБУ Баканов Г. І. – короткостроковий політик, а точніше бізнесмен, 
який до призначення на згадану посаду не мав практичного досвіду 
у сфері безпеки; в соціальних мережах фігурує інформація, що ни-
нішній Президент України пропонував переслідуваному в криміналь-
ному відношенні активісту С. Стерненку очолити Управління СБУ в 
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Одесі, пояснюючи це «кадровим голодом» [4]. Це налаштовує на від-
повідні критичні роздуми і не сприйняття такого підходу.

Зазначене вказує, що всупереч вимог законодавства в Україні від-
бувається латентна політизація військових формувань, так само як і 
правоохоронних органів. Про зазначене свідчать прояви негативних 
фактів у діяльності зазначених державних органів. І єдиним виходом 
з даної ситуації вбачається запровадження в законах, що регулюють 
діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони професійно-кваліфіка-
ційні вимоги щодо їхнього керівного складу. А то маємо парадоксаль-
ну ситуацію – для всіх посад передбачені інструкцією відповідні про-
фесійно-кваліфікаційні вимоги, а для керівництва органу – ні.

По-четверте, з попередньою проблемою тісно переплітається про-
блема щодо кадрового, службового зростання особового складу. Ні 
для кого не є секретом, що до цього часу в даній царині діє рудимент 
«радянщини» – зростання по службовим східцям через дію принци-
пу «близького знайомства», належності до «команди», прихильності, 
протеже тощо. А в умовах незалежності України набув певної ваги і 
новий принцип – завдяки «політичному сприянню» та просто «купів-
ля посад». Чого лише коштує кричущий факт кар’єрного зростання ге-
нерал-лейтенанта П. Литвина, молодшого брата політика В. Литвина, 
завдяки перебування того на посаді глави адміністрації Президента, 
а потім на посаді Голови ВР України. Його істинна професійність як 
військового проявилось у 2014 році, коли ним були кинуті напризво-
ляще підпорядковані йому підрозділи сектору «Д» (Іловайська подія) 
[5] під час обстрілу ворогом позицій захисників.

Для мінімізації прояву даного негативу, доцільно згадати військо-
ву історію, коли у військових підрозділах і частинах діяли офіцерські 
зібрання, на яких розглядалися як справи позитивного напряму, так 
і негативного. Але в радянську епоху цей інститут був формалізова-
ний і фактично не набув належного значення. Є доцільність в зако-
нодавчому відродженні зазначеного інституту, через який, шляхом 
латентного (анонімного) опитування думки членів колективу, вирі-
шувати питання надання рекомендацій відповідній комісії (військовій 
раді), насамперед, щодо призначення особового складу на вищі по-
сади. Просуватися по службі мають підготовлені, авторитетні, умілі 
співробітники і військовослужбовці, на яких в екстремальних умовах 
мають покладати відповідну надію, очікування та підтримку його 
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підлеглі, вірити своєму командирові і довіряти йому. Саме в бойових 
умовах проявляється командирська сутність військового, його уміння 
керувати ввіреними йому частинами і підрозділами, а тому просува-
ти по службі потрібно тих, хто користується довірою і підтримкою в 
колективі.

І наступне, реалізація зазначених у цій доповіді рекомендацій 
щодо удосконалення чинного законодавства, що регулює функціону-
вання суб’єктів сектору безпеки і оборони, можливе за умови широ-
кого залучення законодавцем громадянського суспільства, а не ігно-
рувати його чи ухилятися від контактування з ним, як це мало місце з 
екс-міністром соціальної політики А. О. Ревою при вирішенні питання 
пенсійного забезпечення особового складу сектору безпеки і оборони. 
Це не красить таких топ-чиновників в очах громадськості і викликає 
лише не сприйняття їх, як представників публічної влади, обраної на-
родом.

Необхідно зазначити, що і нинішні законодавці не горять бажан-
ням працювати в тісному контакті з представниками громадянського 
суспільства, насамперед з тими з них, хто має чи мав відношення і 
до сектору безпеки і оборони і практичний досвід. Підтвердженням 
цього є ігнорування пропозицій громадських інституцій щодо уча-
сті їхніх представників у доопрацюванні проекту Закону про парла-
ментський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів 
України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спе-
ціальних служб та правоохоронних органів від 29.08.2019 р. № 1204, 
який був напрацьований за участі доповідача цих тез ще в парламенті 
попереднього скликання. Аналогічна ситуація склалася щодо проекту 
Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки 
України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльно-
сті Служби безпеки України від 26.10.2020 р. № 3196-д. Над подібними 
проектами доповідач працював у 4–5 робочих групах разом з пред-
ставниками європейської спільноти протягом 5–8 років.

Зазначене відбувається на тлі проголошення Україною реаліза-
ції євроінтеграційних процесів та здійснюваних в Україні реформ. 
Доцільно нагади, що Резолюція ПАРЄ 1121 (1997) «Про інструменти 
участі громадян у представницькій демократії» та Резолюція ПАРЄ 
1154 (1998) «Демократичне функціонування національних парламен-
тів» [6, с. 85] наголошують, що дієвість демократії залежить від ак-
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тивного внеску всіх громадян. Їх участь у політичному житті та спів-
робітництво в межах політичних інституцій є вирішальним фактором 
налагодженого функціонування демократичних інституцій (установ). 
Тому ПАРЄ звернула увагу на необхідність більш широкої участі гро-
мадян у прийнятті політичних рішень.

З огляду на зазначене, доцільно висловити надію, що у законотво-
рців зміниться підхід до законотворчого процесу і згадані проблемні 
питання знайдуть своє вирішення за активної участі громадянського 
суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО 
КОЗАЦТВА

Актуальність теми дослідження пов’язана з необхідністю удоско-
налення військової освіти, яка є важливим фактором забезпечення 
боєздатності та рівнем підготовки української армії, на основі націо-
нальних традицій. Практика ведення бойових дій на сході України, з 
метою протидії агресії з боку РФ, показала необхідність підвищення 
вимог до військової підготовки кадрів та якості освіти, яка реалізу-
ється у військових навчальних закладах. Одним з шляхів вирішення 
цього завдання, є звернення до історичного досвіду правового регу-
лювання військової освіти, накопиченого в часи існування Козацько-
Гетьманської держави. В складних умовах військового протистояння 
з Отаманською Портою, Кримським Ханством, Річчю Посполитою, 
Російською імперією, козаки спромоглися дати відсіч ворогам та про-
тягом 200 років зберігати українську державність. Цілком зрозуміло, 
що для протидії експансії козаки створили збройні сили та систему 
військової освіти. Виходячи з цього, необхідно звернутися до розгля-
ду системи військової підготовки українського козацтва, провести її 
детальне дослідження, з метою встановлення її особливостей та ха-
рактерних рис практичної реалізації.

Аналіз публікацій показує, що на сьогодні відсутні роботи, пов-
ністю присвячені правовому регулюванню військової освіти укра-
їнського козацтва. Фрагментарно дане питання розглядалося в ро-
ботах Д. І. Яворницького, А. О. Скальковського, В. О. Голобуцького, 
І. М. Грозовського, М. Е. Слабченко та ін. Виходячи з цього, доцільно 
провести детальне дослідження особливостей військової освіти укра-
їнського козацтва, що може суттєво допомогти у процесі реформуван-
ня підготовки військових фахівців.

Викладення результатів дослідження необхідно розпочати з того, 
що на сьогодні до нас не дійшли нормативно-правові акти, повністю 
присвячені правовому регулюванню військової освіти. Однак, про 
їх існування свідчать різні історичні джерела, в яких містяться по-
силання на такі документи та аналізується їх зміст. Виходячи з цьо-
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го, в даній роботі зроблена реконструкція моделі військової освіти 
українського козацтва з метою встановлення її характерних рис. При 
цьому, як вказує І. М. Грозовський, в Козацько-Гетьманській державі 
діяли норми звичаєвого права, яке базувалося на стародавніх звичаях, 
словесному праві та здоровому глузді [1, c. 14]. Основою військово-
го виховання були козацько-лицарські традиції, пов’язані з системою 
ведення наступальних та захисних бойових дій, створення надійної 
оборони, укріплених військових таборів та використання різних видів 
тактики. Розгляд значного обсягу джерел показує, що процес воєнної 
підготовки включав в себе чотири напрямки, пов’язаних з тактикою, 
яка використовувалася козаками: 1) порядок стрільб піхотою; 2) кін-
ний наступ лавою; 3) бій окремими загонами; 4) використання рухо-
мого табору. I. Порядок стрільб організовувався таким чином, що ко-
заки шикувалися у три-чотири шеренги з вогнепальною зброєю, який 
отримав назву «батового» порядку. Перший ряд вів прицільну стріль-
бу по противнику, другий подавав рушниці, третій, який складався з 
молодих козаків, заряджав зброю. Батовий порядок використовувався 
для проведення наступу або відсічі атакам супротивника. Для веден-
ня такого бою молодих козаків вчили стріляти з рушниць або самопа-
лів, що мали довгі стволи та кременеві замки, а також пістолетів, які 
називали пістолями. Як вказує Л. О. Косенко, відправляючись у похід 
козак, разом з молодими козаком «джурою», брали з собою п’ять або 
шість рушниць, по чотири пістолети, два з яких носили за поясом, а 
два знаходилися в шкіряних кобурах [2, с. 312].

II. Кінний наступ козаків проводився «лавою», яка складалася 
з вершників, що являла собою за формою велику дугу з загнутими 
краями. Тому молодих козаків з дитинства вчили їздити на конях, 
тримати дистанцію, спішуватися, швидко сідати на коней. Лава вико-
ристовувалася при атаці, яка підтримувалася безперервним вогнем з 
гармат та ручною вогнепальною зброєю піших підрозділів. Основним 
завданням цього тактичного прийому було оточення противника та 
його знищення.

ІІІ. Бій окремими загонами отримав назву «розгардіяж», також 
вимагав проведення спеціальної підготовки козаків, які приймали в 
ньому участь. Схема такого бою носила достатньо складний харак-
тер з причини того, що передбачала низку маневрів. В центрі стояли 
головні сили козацького війська, з боків по 3–4 окремих загони, які 
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відбивали наступ противника та забезпечували «центру» можливість 
нанесення головного удару.

IV. Використання рухомого табору являло собою основний так-
тичний прийом козацького війська. Під цим терміном розумівся чоти-
рьохкутний або круглий ряд возів, розташований певним чином для 
захисту війська, яке перебувало в середині. При цьому особливістю 
козацької тактики було використання табору, як для оборони, так і 
для наступу. З історичних джерел відомо, що на один віз припада-
ло 5–10 козаків, серед яких було декілька молодиків, які займалися 
підготовкою перевезення зброї, боєприпасів, продовольства, фуражу 
для коней, лопат, сокир, пилок та іншого шанцевого інструменту. В 
поході табір мав вигляд довгого прямокутника, по бокових сторонах 
якого рухалися вози, між рядами йшла піхота, при цьому на перших 
возах була обов’язково встановлена артилерія та знаходилися козаки 
з вогнепальною зброєю, завжди готові до бою. Цілком зрозуміло, що 
участь в бойових діях та виконанні складних маневрів потребувала 
проведення комплексної освіти або ж спеціальної підготовки молодих 
козаків.

На території Запорізької Січі функціонували паланкові, полко-
ві, січові, парафіяльні школи, в яких проводилися заняття з воєнних 
та загальноосвітніх дисциплін. Розгляд напрямків цієї освіти дозво-
ляє виділити наступні цілі виховання (рис. 1). Підготовка молодих 
козаків вимагала високого рівня духовності й загартованості, умін-
ня витримувати голод, спеку, дощ, відсутність харчів і питної води. 
Враховуючи розташування Січі на острові у Дніпрі, козацька молодь 
у непрохідних дніпровських загартовувала свої військові навички. 
Наступним елементом військової підготовки були фізичні та воєнні 
вправи, спрямовані на тіло, виховання та отримання бойових навичок. 
Це фізичні вправи, воєнний вишкіл, який включав володіння луком, 
списом, шаблею, арканом, майстерність їзди на конях та вміння вико-
нувати на них маневри.

У більшості випадків викладання основ військової справи прово-
дилося в козацьких літніх таборах шляхом змагань, спортивних ігор, 
змагань з веслування, проведення єдиноборств. Фізичний стан коза-
ків мав величезне значення для їх просування по службі, з причини 
того, що слабку людину козаки ніколи не обирали старшиною. Так, 
Іван Підкова, гетьман низових козаків, мав таку міцну силу, що гнув 
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підкови, тому отримав прізвисько «підкова». З різних джерел відомо, 
що розвинутими фізично були Б. Хмельницький, П. Сагайдачний, 
І. Богун та І. Мазепа, які особисто приймали участь у бойових діях 
та билися на шаблях з ворогами. Практичне проходження військової 
освіти базувалося на таких пунктах: православне віросповідання, при-
сяга на вірність козацькій спільноті, спілкування українською мовою, 
проходження курсу військового навчання.

Рис. 1. Основні напрямки військової освіти українського козацтва

Юнаків, яких готували до військових походів, враховуючи сте-
пову природу Півдня України, привчали спати під відкритим небом, 
завжди тримати зброю напоготові, вести спостереження за супро-
тивником, купатися у холодній воді, вміти варити їжу та харчувати 
простими стравами. Інтерес викликає та обставина, що у програму 
військового навчання входило вміння орієнтуватися на місцевості за 
допомогою «нюрнберзького квадранта», який відіграв роль компасу. 
Цілком зрозуміло, що за порушення військової дисципліни, у вигляді 
крадіжок, вбивств, дезертирства встановлювалися різні види пока-
рань, яки зажди мали публічний характер, а вироки виносилися і ви-
конувалися на площах чи на базарах прилюдно. Це робилося для того, 
щоб у такий спосіб утримати козаків від злочинних дій, а громада по-
винна була знати, за що та яким чином проводився такий захід. Згідно 
норм козацького права, вбивство військового товариша розглядалося 
як найтяжчий злочин та каралося смертю, при цьому вбивство люди-
ни, яка не належала до козацької громади, вважалося менш тяжким 
злочином, за що передбачалося менш суворе покарання. До числі тяж-
ких злочинів відносилося дезертирство, при цьому при веденні бойо-
вих дій таких злочинців засуджували до страти, а в іншому випадку 
козаки каралися шляхом биття киями на базарах прилюдно, а після 
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того їм давали можливість повернутися до свого куреня. За незначні 
крадіжки злодіїв приковували до ганебного стовпа на площі, а за ве-
лику або неодноразову крадіжку призначали негайну смертну кару. 
При цьому злочинця могли звільнити від смертної кари у випадку, 
якщо він проявив себе хоробрим воїном та про це просило козацьке 
товариство. Підводячи підсумки дослідження, необхідно вказати, що 
в часи існування Козацько-Гетьманської держави виникла козацька 
воєнна педагогіка, яка включала фізичне та воєнне виховання, а також 
розвиток особистості на основі любові до рідної землі, рідного краю з 
метою формування козака-лицаря з яскраво вираженою українською 
національною свідомістю.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ 
ІСНУЮЧОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АПАРАТУ 

ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ДО УМОВ СУЧАСНИХ 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Відомо те, що теорія дослідження будь-якого явища, предмету чи 
процесу, зокрема збройного конфлікту, як форми міжнародних відно-
син, дозволяє визначитися з законами, закономірностями, предметною 
сферою і орієнтирами дослідження, але шлях до набуття необхідних 
практичних знань визначає саме методологія дослідження.

Якщо опиратися на трактування методології наукового досліджен-
ня як сукупність методів, принципів та прийомів, які використову-
ються дослідниками для пізнання предмету дослідження, за їх певно-
го співвідношення і субординації, то ключовим словом тут є «предмет 
дослідження» [1]. Тобто, формування методологічних засад дослі-
дження повинно починатися з викреслення чи ідентифікації предмета 
(явища, процесу) з відповідної предметної сфери (об’єкту) досліджен-
ня, на який буде спрямований весь науковий арсенал пізнання.

В методології предметного рівня, зокрема методології досліджен-
ня проблеми правового регулювання сучасних збройних конфліктів 
важливо розуміння того, що предмет дослідження може набувати не-
лінійного характеру розвитку і традиційні методи його дослідження 
можуть бути неефективними. Це саме і потрібно враховувати при кон-
струюванні методології дослідження за класичною схемою: головна 
ціль – завдання (часткові цілі) – методи – методики.

В той же час сама методологія реалізується в межах відповідної 
сфери дослідження, яку визначає: проблема; об’єкт дослідження, 
предмет дослідження і відомі теоретичні розробки (наукові ідеї) щодо 
функціонування предметної сфери дослідження.

Що стосується сучасних збройних конфліктів, як форми міжна-
родних відносин, то гострою проблемою є адаптованість існуючого 
регуляторного апарату до нових викликів, які несуть в собі сучасні 
збройні конфлікти та відсутність методології дослідження рівня цієї 
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адаптованості і можливостей трансформації відповідних міжнарод-
них і внутрішньодержавних інститутів до нових умов зародження та 
протікання такого явища.

Об’єкт дослідження – рівень адаптованості існуючого регулятор-
ного апарату до управління сучасними збройними конфліктами.

Предмет дослідження – способи аналізу і оцінки рівня адаптовано-
сті існуючого міжнародного і внутрішньодержавного регуляторного 
апарату умовам сучасних збройних конфліктів.

Головна ціль – розробка методологічних положень аналізу і оцін-
ки можливостей існуючого регуляторного апарату за умов сучасних 
збройних конфліктів.

Значною мірою проблема ефективного охоплення сучасних збройних 
конфліктів існуючим правовим полем полягає в їх асиметрії, невідповід-
ності їх характеристик тим, які задекларовані міжнародним гуманітар-
ним правом чи закріплені внутрішньодержавним законодавством, а саме:

• конфлікти між різними за рівнем економічного розвитку і воєн-
ним потенціалом супротивниками, що провокує більш слабку 
сторону застосовувати неконвенційні методи ведення війни (за-
стосування заборонених видів зброї хімічної, бактеріологічної, 
напалму, протипіхотних мін тощо);

• конфлікти між державними акторами та ідеологічно, релігій-
но чи націоналістично зарядженими збройними угрупування-
ми (Ізраїль і Аль-Каіда на Близькому Сході, США і Талібан в 
Афганістані), які як правило не є суб’єктами міжнародного права;

• конфлікти, в яких, крім інтересів безпосередніх учасників, явно 
чи приховано вмонтовані інтереси третіх держав, як правило, 
світових лідерів (війни в Кореї, В’єтнамі, Сірії), які є постійними 
членами Ради безпеки ООН і наділені право блокувати рішення 
щодо урегулювання конфліктів.

Розуміння дослідником такої асиметрії (відхилень від конвенцій-
ного подання) сучасних збройних конфліктів з одного боку дає йому 
можливість спроектувати дії (часткові цілі), які дозволять досягнути 
головної цілі, а з іншого – запропонувати методи і методики дослі-
джень, як способи і прийоми оцінки ефективності існуючих правових 
регуляторів і можливі напрями трансформації міжнародних і вну-
трішньодержавних інститутів, що дозволить охопити правовим полем 
особливості сучасних збройних конфліктів.



133

Враховуючи великий спектр причин виникнення, характерів роз-
витку і велику кількість безпосередніх суб’єктів сучасних воєнних 
конфліктів, досить складно визначити рівень конвенційності дій кож-
ної із сторін конфлікту, спираючись тільки на вербальну модель тієї 
чи іншої ситуації, яка, як правило носить суб’єктивний характер, на-
віть коли вона сформована незалежними міжнародними експертами 
(пошук доказів щодо хімічної зброї в Іраку, звинувачення в розробці 
ядерної зброї Ірану тощо). Методологія дослідження сучасного воєн-
ного конфлікту повинна спиратися на теоретичні і практичні методи, 
які викреслені із відомої системи методів, як свідомий вибір способів 
і прийомів, що дозволять отримати об’єктивну інформацію за певних 
умов функціонування предмету дослідження

При виборі методів дослідження важливо визначити те, на якому 
етапі дослідження застосовувати той чи інший метод. В структурі ме-
тодології дослідження як процесу наукового пізнання важливе місце 
займають методики дослідження, які визначають способи і прийоми 
застосування того чи іншого методу. Тобто, якщо метод це спосіб до-
сягнення певного результату, то методика це сукупність альтернатив 
застосування цього методу.

Спрямованість методології дослідження, в першу чергу, визнача-
ється напрямами дослідження (частковими цілями), які інтегруються 
в єдиний процес досягнення головної цілі.

В методологію дослідження як систему методів і методик визна-
чення відповідності регуляторного апарату сучасним збройним кон-
фліктів доцільно інтегрувати такі напрями (часткові цілі) як:

• вибір методів і методик прогнозування можливих причин ви-
никнення сучасних збройних конфліктів і можливостей управ-
ління конфліктними ситуаціями;

• вибір методів і методик оцінки характеру сучасних збройних кон-
фліктів і його відповідність конвенційним нормам та можливість 
трансформації регуляторного апарату до умов, які склалися;

• вибір методів і методик дослідження можливостей урегулюван-
ня сучасного збройного конфлікту існуючим інституціональним 
інструментарієм.

Причини зародження і можливі напрями розвитку сучасних зброй-
них конфліктів можливо дослідити з використанням історично – про-
гностичного методу, який полягає у визначенні майбутнього шляхом 
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знаходження спільного з минулим. Існує цілий інформаційний пласт 
щодо причин минулих збройних конфліктів, а також інструментів і 
механізмів їх урегулювання, що може висвітлити можливості існую-
чого регуляторного апарату до обслуговування такого явища, що ево-
люціонує відповідно до розвитку конфліктності міжнародних відно-
син. Відомий широкий спектр прийомів (методик) застосування істо-
рично – прогностичного методу, а саме: архівні матеріали, свідчення 
учасників, воєнні мемуари, досвід навчань тощо.

Враховуючи багатоаспектний характер сучасних збройних кон-
фліктів важливо певним чином, за визначеними критеріями, сконцен-
трувати інформацію зробити її більш чіткою і зрозумілою. В значній 
мірі, це можливо зробити з використанням методів диференціації, 
класифікації, типології. За дослідженнями Дж. Модельскі, диференці-
ація – це поділ предмету або структури соціальної системи на два або 
більше елементів або структур, які відрізняються за своїми характе-
ристиками і функціональним призначенням в системі» [2].

Для дослідження збройних конфліктів моделювання дійсно є єди-
ним методом, тому що проведення експерименту такого явища не мож-
ливо. Інтелектуальний, зокрема математичний, аналог такого явища 
як збройних конфлікт дозволяє визначити результати впливу різних 
подразнень на його стан. У випадку регулювання збройних конфліктів 
важливо оцінити те, які управлінські імпульси, зокрема правові норми, 
можуть привести таку модель до стану, який оптимальний для реаль-
ного явища, а саме – урегулювання збройного конфлікту. Існує цілий 
спектр методик використання методу математичного моделювання від 
простих математичних розрахунків до динамічного програмування.

Запропонована методологія визначає тільки підходи до досліджен-
ня проблеми адаптованості регуляторного апарату, конкретні резуль-
тати можливі тільки за умов вивчення і порівняння існуючих інсти-
туціональних важелів з можливою поведінкою суб’єктів інституціо-
нального впливу за умов сучасних збройних конфліктів.

Список використаної літератури:

1. Андрійчук В. Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень/ 
В. Г. Андрійчук// Економіка АПК, 2016. – № 7 – С.87 – 94. с . 88.

2.Модельски Дж. Объяснение долгих циклов в мировой политике / Дж. 
Модельски //Война и геополитика. Альманах «Время мира». – 2003. – Вып. 3 – С. 471.



135

Любомир Зіняк
кандидат юридичних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії Військово-

юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ

Одним із пріоритетних напрямів участі України у системі міжна-
родної безпеки є посилення співробітництва з НАТО як стратегічного 
партнера задля досягнення критеріїв членства у цій організації. В його 
основі лежить необхідність протидії сучасним безпековим викликам 
і загрозам національній безпеці України, а також вжиття комплексу 
невідкладних заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності 
держави.

Основоположними документами, що регулюють відносин України 
з НАТО, є Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО 
від 09.07.1997 р. [1] і Декларація про її доповнення від 21.08.2009 р. [2], 
а також рішень, прийнятих за результатами засідань Комісії Україна – 
НАТО на рівні глав держав та урядів. Альянс підтвердив готовність 
і надалі розвивати партнерство з Україною у Стратегічній концеп-
ції, ухваленій на Лісабонському саміті НАТО (19–20.11.2010 р.), та у 
Декларації Чиказького саміту НАТО (20–21.05.2012 р.)

Ключовим системним документом розвитку співробітництва з 
НАТО та важливим інструментом здійснення реформ в Україні за 
підтримки Альянсу є Річні національні програми співробітництва 
Україна-НАТО (РНП), які розробляються з 2009 року, та Робочі плани 
Військового комітету Україна – НАТО на поточний рік.

Співробітництво України та НАТО з питань міжнародної безпеки 
охоплює чотири основні напрями:

• підвищення рівня оперативних спроможностей та взаємосуміс-
ності Збройних Сил України з НАТО;

• співробітництво з питань трансформації, оборонних реформ та 
професіоналізації Збройних Сил України;

• забезпечення участі підрозділів та особового складу Збройних 
Сил України у операціях з підтримання миру та безпеки та 
Силах реагування НАТО;
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• застосування механізмів військової співпраці, консультацій та 
взаємодії, проведення заходів з інформування громадськості.

• , консультації між Україною та НАТО стосуються таких важли-
вих питань:

• розвитку євроатлантичної безпеки та стабільності, включаючи 
національну безпеку України;

• запобігання конфліктам, управління кризами, підтримання 
миру, врегулювання конфліктів та гуманітарних операцій, беру-
чи до уваги роль ООН та ОБСЄ у цій галузі;

• контролю над озброєннями та роззброєння, включаючи питан-
ня, що стосуються Договору про звичайні збройні сили в Європі 
(Договору про ЗЗСЄ), Договору про відкрите небо та заходів 
зміцнення довіри і безпеки за Віденським Документом 1994 р.;

• боротьби з контрабандою наркотиків та тероризмом.
Відносини між Україною та НАТО мають два основних виміри: 

політичний діалог та практичне співробітництво. Політичний діалог 
України з Альянсом забезпечується шляхом двосторонніх контактів 
на всіх рівнях, включно з міжпарламентським виміром. Провідну 
роль у поглибленні цього діалогу відіграє Комісія Україна-НАТО 
(КУН), створена в 1997 р. на виконання положень Хартії про особливе 
партнерство. Для розвитку практичного співробітництва під егідою 
КУН створено чотири спільні робочі групи Україна-НАТО (СРГ): 1) 
з питань воєнної реформи (СРГ ВР); 2) оборонно-технічного співро-
бітництва (СРГО); 3) планування на випадок надзвичайних ситуацій 
цивільного характеру (СРГ ПНС); 4) зі співробітництва з питань науки 
і довкілля (СРГ НОД).

З 2004 року Збройні Сили України беруть участь у Концепції опе-
ративних можливостей (Operational Capability Concept). Ця Концепція 
створена з метою підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами 
держав-партнерів, що беруть участь у програмі НАТО «Партнерство 
заради миру», та держав-членів НАТО, посилення їх оперативних 
спроможностей за рахунок використання в навчально-бойовій роботі 
стандартів армій провідних країн. До участі у зазначеному проекті за-
декларовано низку підрозділів Збройних Сил України, які проходять 
підготовку за стандартами Альянсу та складають відповідну оцінку. 
Зазначене дозволяє таким підрозділам брати участь у навчаннях та 
операціях під проводом НАТО, а також залучатися до оперативного 
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чергування у складі багатонаціональних військових формувань висо-
кої готовності (під проводом НАТО, ЄС, ООН).

Починаючи з 2008 року, Збройні Сили України беруть участь 
у Програмі НАТО обміну даними про повітряну обстановку (Air 
Situation Data Exchange Program). Програма була започаткована у 2001 
році з метою співробітництва у галузі боротьби з проявами повітря-
ного тероризму. Участь у програмі дозволяє здійснювати обмін дани-
ми про повітряну обстановку в західному та південному районах над 
територіями Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини та 
України, а також над акваторією Чорного моря.

У 2012 році Збройні Сили України приєднались до Ініціативи поєд-
наних сил (Connected Forces Initiative). Її головною метою є покращан-
ня взаємосумісності та підвищення здатності збройних сил Альянсу 
і партнерів діяти разом при виконанні завдань в багатонаціональних 
операціях. Зокрема, передбачено посилену підготовку військ (сил) та 
індивідуальну підготовку особового складу з максимально ефектив-
ним використанням тренувальних інституцій НАТО та центрів доско-
налості; збільшення кількості військових навчань, особливо за учас-
тю СРН; більш ефективне використання сучасних технологій задля 
полегшення досягнення взаємосумісності та інтеграції необхідних 
спроможностей.

У 2014 році Збройні Сили України приєднались до Ініціативи 
взаємосумісності партнерів (Partnership Interoperability Initiative). 
Ініціатива була започаткована з метою збереження та подальшого 
розвитку операційної взаємосумісності держав-членів та партнерів 
НАТО після завершення операції Альянсу в Афганістані. Вона перед-
бачає надання допомоги з розвитку, диверсифікації, а також збільшен-
ня переліку партнерських сил та засобів, що сертифіковані та готові 
брати участь у операціях під проводом Альянсу та СРН. Досягнення 
партнерами взаємосумісності з НАТО у рамках зазначеної ініціативи 
здійснюється у трьох вимірах: технічна, операційна та доктринальна 
взаємосумісність.

На сьогодні Україна є єдиною країною-партнером, яка бере 
участь у всіх основних операціях під егідою НАТО, зокрема у складі 
Багатонаціональних сил в Косово; у складі Місії НАТО в Афганістані 
«Рішуча підтримка»; в операції НАТО «Активні зусилля», а з жовтня 
2016 р. – «Морський охоронець» («Sea Guardian») шляхом постійного 
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моніторингу надводного становища в акваторії Чорного моря та об-
міну інформацією між Національним контактним пунктом ВМС ЗСУ 
(Одеса) і штабом проведення операції (штаб Командування військо-
во-морських сил НАТО, Нортвуд, Велика Британія. Україні надано 
статус потенційного партнера операції «Морський охоронець». З 2006 
по 2011 рр. Україна брала участь у тренувальній місії НАТО в Іраку. 

У 2013 р. Україна у складі 250 військовослужбовців приєдна-
лася до антипіратської операції НАТО «Океанський щит» (англ. 
«Ocean Shield») поблизу узбережжя Сомалі, що тривала до 03.01.2014 
р. [3]. Головна мета цієї операції – протидія загрозам міжнародній без-
пеці, передусім піратству в районі Африканського рогу, Аденської за-
токи та узбережжя Сомалі. Згідно з даними оприлюдненого 31.01.2013 
р. Щорічного звіту Генерального секретаря НАТО за 2012 р. унаслідок 
проведення операції об’єднаними військовими підрозділами було не 
лише забезпечено безперебійну доставку гуманітарних вантажів до 
Сомалі, а й підвищено рівень безпеки ключових коридорів судноп-
лавства.

В актах, прийнятих під саміту НАТО 04–05.09.2014 р., зокрема 
Декларації Уельського саміту, виданої главами держав та урядів, які 
брали участь у засіданні Північноатлантичної ради, від 05.09.2014 р. 
[4] підкреслюється, що Україна є особливим партнером НАТО, а її 
безпека – «ключем до забезпечення євроатлантичної безпеки» (п. 24), 
а відтак в Україні передбачається розширення військово-технічно-
го співробітництва з його державами-членами. Крім того, Спільною 
заявою Комісії Україна-НАТО від 04.09.2014 р. [5] закріплено роз-
ширення військово-інформаційного та наукового співробітництва, 
зокрема шляхом запровадження новітніх програм військової осві-
ти, професійного розвитку, управління сектором безпеки і наукової 
співпраці, інших програмах, зосереджених на оптимізації команду-
вання, управління і зв’язку, логістиці і стандартизації, кіберзахисті, 
військової професіоналізації і стратегічних комунікаціях, а також 
розвитку оперативної сумісності між Збройними Силами України і 
НАТО. Окремим напрямком є розвиток військово-медичного спів-
робітництва.

12.06.2020 р. Північноатлантична Рада НАТО схвалила рішення 
про надання Україні статусу країни партнера з розширеними можли-
востями [6]. Зазначена форма співробітництва є новітнім форматом 
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взаємовідносин сторін, яка на сьогодні застосовується до Австралії, 
Йорданії, Грузії, Швеції та Фінляндії. Статус країни з розширеними 
можливостями передбачає власну сферу спільних з НАТО інтересів.

Партнерство з розширеними можливостями надає обом сторо-
нам практичну користь у подальшій співпраці. Для НАТО, серед 
іншого, це розширення його впливу на безпекову ситуацію у ре-
гіонах, що віддалені від кордонів Альянсу, збільшення складу су-
місних з військовими формуваннями держав-членів НАТО сил і 
засобів партнерів, які можуть бути залучені до операцій Альянсу, 
а також забезпечення логістичної та інших видів підтримки військ 
(сил) НАТО на території партнера з розширеними можливостями. 
У свою чергу, учасники даної Ініціативи мають можливість погли-
бити співробітництво на політичному рівні, у тому числі – шляхом 
участі в обговоренні концептуальних питань глобальної та регіо-
нальної безпеки.

Для України у рамках Програми розширених можливостей НАТО 
передбачено можливість брати участь у плануванні операцій НАТО; 
допуску до всіх навчань НАТО, що дасть доступ до передового дос-
віду та пріоритетної сертифікації сил і засобів; право представників 
України обіймати посади в штаб-квартирі та командних структу-
рах НАТО; поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії 
Чорного моря; спільну протидію кіберзагрозам, міжнародному теро-
ризму і організованій злочинності; допуск представників держави до 
навчань НАТО з кібербезпеки та розширення можливостей участі у 
навчально-тренувальних заходах за цією тематикою; інтенсифікація 
обміну інформацією. Додаткові можливості можуть бути запропоно-
вані НАТО кожній окремій країні-учасниці залежно від національних 
потреб.

Надання Україні статусу ЕОР стало визнанням значного внеску 
у зусилля НАТО з підтримання міжнародного миру, активній участі 
представників України у програмах та ініціативах Альянсу, а також її 
важливості для НАТО як прогнозованого та надійного партнера.
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ЛАТВІЙСЬКИЙ ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ:  

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

В умовах виснажливої, нестабільної, тривалої й завуальованої 
війни на території України, особливої актуальності набуло питання 
досягнення вимог сумісності за всіма критеріями, необхідними для 
вступу в НАТО. В умовах руху до євроатлантичної інтеграції особли-
во актуальним є питання дослідження та врахування досвіду окремих 
країн, особливо тих, які пов’язані з історико-політичним розвитком 
України. Серед таких країн можемо виокремити Латвію.

Загалом зі вступом Латвії до НАТО у 2004 році її законодавство 
у сфері оборони зазнало низку змін, у тому числі з питань організа-
ційної структури Національних Збройних Сил (далі – ЗС) Латвійської 
Республіки та взаємодії із членами Альянсу. Відповідно, у випадку 
загрози національній безпеці держави Національні ЗС Латвійської 
Республіки у співпраці із ЗС НАТО забезпечують недоторкан-
ність сухопутної території, морських вод та повітряного просто-
ру Латвійської держави. Стратегічним керівним принципом націо-
нальної оборони Латвійської Республіки є участь Національних ЗС 
Латвійської Республіки в системі колективної оборони Організації 
Північноатлантичного договору, завданням якої є захист її дер-
жав-членів від будь-якої воєнної загрози [1, с. 165–166].

Про сутність концептуальних змін, які відбулися в законодавстві 
Латвійської Республіки у сфері оборони нещодавно повідомляв, на он-
лайн семінарі з питань створення та імплементації у безпекове сере-
довище країни Концепції стійкої і всеохоплюючої безпеки (29.03.2021 
р.), очільник Департаменту управління кризами Міністерства оборо-
ни Латвії, Віталій Ракстінс. Варто зазначити, що певним чином такі 
зміни спровокували й події у військово-політичні сфері та геополітич-
ному просторі довкола України. Латвія, незважаючи на своє членство 
у НАТО ще з 2004 року, не обмежилася тими гарантіями у сфері безпе-
ки і оборони що вже існували, а тому в 2016 році відбулися відповідні 
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зміни. Слід зауважити, що свого часу такі зміни відзначили та оці-
нили представники Вінницької обласної Ради у офіційному зверненні 
до Верховної Ради України, де було надано їхню характеристику, а 
саме – про основні зміни до законодавства про національну безпеку, 
які на початку 2016 року прийняв парламент Латвії. Так, вони зводять-
ся до того, що командири військових підрозділів на законодавчому 
рівні зобов’язані розпочати військовий спротив, не чекаючи наказу від 
Верховного командування за умови, якщо на території держави зов-
нішній ворог здійснив воєнне вторгнення чи іншим способом здійс-
нив заходи проти незалежності, конституційного ладу чи територі-
альної цілісності. Водночас, примітно і те, що законодавством також 
заборонено державному органу чи посадовій особі вести переговори 
про капітуляцію або помилування [2]. Основний меседж, який нама-
гались донести у згаданому зверненні, це – необхідність прийняття 
Закону України про особливості застосування Збройних Сил України 
за умов відсутності оголошення війни та при терористичній загрозі 
і внесення відповідних змін до чинних законів ( «Про Збройні Сили 
України», «Про оборону України», «Про правовий режим воєнного 
стану» та інших законів у сфері безпеки і оборони. Ключовими сут-
нісними змінами, на думку депутатів, має стати унормування можли-
вості здійснення негайної відповіді (без оголошення воєнного стану 
чи наказу воєнного командування) у вигляді збройного опору на будь-
які прояви порушення територіальної цілісності, суверенітету чи не-
залежності України із одночасною забороною ведення переговорів 
про капітуляцію чи помилування.

Розглянемо детальніше сутність вищезазначених змін, які були ок-
реслені у виступі пана В. Ракстінса. Так, за його словами, готуючи 
до оновлення законодавства у сфері безпеки і оборони, Латвія зверта-
лась до позитивного досвіду деяких Скандинавських країн, особливо 
Швеції, а також Сінгапуру. Новоприйнята Концепція національної 
оборони Республіки Латвія (2020 р.) передбачає наступні основні пер-
спективні напрями роботи: розвиток Збройних Сил, членство в НАТО, 
міжнародне співробітництво, принцип дії системи всеоб’єднуючої 
оборони. Внесені зміни до законодавства у сфері безпеки і оборони, у 
тому числі до Закону «Про національну оборону» передбачають що:

• національний захист базується на принципі цивільно-військово-
го співробітництва;
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• військове управління здійснюється децентралізовано;
• вищим посадовим особам заборонено діяти та давати вказівки 

підлеглим, в яких не передбачено здійснення опору противнику;
• Міністру оборони надано право на негайне застосування сили 

для стабілізації або ліквідації гібридних реальних загроз в пе-
ріод мирного часу, так само надано право кожному з’єднанню та 
іншим структурам чинити протидію противнику, не очікуючи 
вказівки від вищестоящого командування;

• у випадку існування відкритої агресії та загрози повалення кон-
ституційного ладу, Кабінет Міністрів в обов’язковому порядку 
оголошує надзвичайну ситуацію, яка прирівнюється до воєнно-
го стану, що має наслідком мобілізацію та ряд інших відповід-
них заходів;

• на випадок існування воєнних дій в країні міністерства почи-
нають функціонувати за принципом всеохоплюючих сил, що 
означає діяльність відповідно до заздалегідь відпрацьованого 
плану оборони (цей план відпрацьовується щороку на спеціаль-
них всеоб’єднуючих навчаннях «KRIPSTAPS» за участю всіх 
міністерств під керівництвом Кабінету Міністрів для відпра-
цювання реагування на кризові ситуації в країні). Слід окремо 
акцентувати увагу, що до названих навчань залучаються юристи 
для виокремлення недоліків за результатами навчання з метою 
розроблення та внесення змін у відповідне законодавство;

• запроваджено діяльність такої нової структури як Об’єднаний 
центр цивільних адміністрацій (для організації та проведення 
навчань з цивільним населенням, навчання та адаптації до умов 
життя і дій в загрозливих й кризових ситуаціях, тощо).

Погоджуємось із тезою В. Ракстінса, що «необхідно в мирний час 
готувати свої нормативні основи до дії у воєнний час, а не під час 
самої війни», вірність якої дійсно підтвердилась досвідом України у 
протистоянні російській завуальованій агресії.

Для нашої держави неабиякої актуальності досягло питання вті-
лення дієвих реформ зі спрямованістю на досягнення таких бажаних 
критеріїв членства для вступу до НАТО, що не можливо без виро-
блення нових правових підходів з удосконалення законодавства у сфе-
рі оборони для нарощування оборонних і безпекових можливостей 
держави.
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ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: 

УПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КЕРІВНИХ 
ДОКУМЕНТІВ НАТО

Намір України бути членом Європейського Союзу та НАТО, за-
тверджений у Конституції, знайшов своє відображення і у військо-
вій сфері. Нещодавно Україна прийняла низку стандартів НАТО [1], 
включно ті, що стосуються охорони навколишнього середовища, які 
тепер мають статус ДСТУ [2–7]. Основний документ STANAG 7141 
(ВСТ 01.107.001 – 2018) повідомляє, що «під час виконання своєї вій-
ськової місії Збройні сили НАТО повинні вживати всіх розумно до-
сяжних заходів щодо захисту навколишнього середовища. Для цього 
командири повинні знати, як військова діяльність під проводом НАТО 
впливає на навколишнє середовище і як воно відповідно впливає на 
Збройні сили. Для реалізації цієї доктрини командири НАТО повинні 
забезпечити інтеграцію управління екологічним ризиком у загальне 
планування військових дій. Отже, ризики, пов’язані із зусиллями з 
охорони навколишнього середовища, слід розглядати окремо до, під 
час та після військових дій».

З точки зору документів НАТО, військові операції представляють 
унікальні виклики, які, як правило, значно відрізняються від викликів 
мирного часу. Незважаючи на те, що військові завдання є першоряд-
ними, інтеграція екологічних міркувань в усі аспекти оперативного 
планування, навчання та виконання є надзвичайно важливою для збе-
реження здоров’я та добробуту розгорнутих військ та місцевого насе-
лення. Крім того, раннє екологічне планування та постійне управління 
ризиками є критично важливими для запобігання непоправної шкоди 
об’єктам, що мають природне, культурне та історичне значення, що 
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погіршує або ускладнює загальне досягнення цілей військової місії. 
Більшість військових операцій характеризуються загальновизнаними 
фазами різної тривалості, залежно від їх характеру, інтенсивності та 
складності. Загалом ці етапи можуть бути визначені як планування, 
попереднє розгортання, розгортання (виконання операції та ротація 
сил), передислокація та розгортання на новому місці. Екологічні пи-
тання повинні бути інтегровані в планування військовою операцією. 
Ступінь включення екологічних міркувань до планування залежати-
ме від зрілості командирів, плановиків та логістів і буде змінювати-
ся залежно від завдань, що виконуються на кожному етапі операції. 
Розглянемо цикли військової операції з точки зору забезпечення еко-
логічної безпеки.

Планування операції. Після прийняття політичного та військового 
рішення про участь у військовій операції екологічні міркування по-
винні бути включені в кожну фазу процесу планування. Тут значну 
користь можна отримати від аналізу попередніх операцій і оцінки на-
слідків їх впливу на довкілля. Крім того, інформацію можна збирати з 
безлічі інших джерел, що стосуються території проведення операції, 
її природного довкілля, історичних і культурних цінностей.

STANAG 2583 [4] являє собою систему управління по захисту на-
вколишнього середовища (environmental management system (EMS)) на 
зразок системних підходів до управління, які дозволяють командирам 
НАТО покращувати екологічні показники, досягати встановлених 
екологічних цілей та контролювати відповідність екологічним норма-
тивам під час діяльності військ НАТО. Сюди входить виявлення еко-
логічних аспектів, що стосуються місії та зменшення несприятливого 
впливу на навколишнє середовище військової діяльності. Виявлення 
потенційного впливу на навколишнє середовище якомога раніше у 
процесі планування забезпечить ефективний розвиток заходів щодо 
пом’якшення наслідків військової діяльності та контролю за нею.

В арміях країн НАТО існують посади офіцерів з екологічної безпе-
ки (Environmental Officer), які підтримують командирів у всіх аспек-
тах EMS. В армії США офіцер з екологічної безпеки визначається як 
особа, призначена у підрозділі для виконання екологічних вимог від 
імені командира. Командир визначає організаційний рівень та необ-
хідний статус, притаманний для офіцера. Такі офіцери, як правило, є 
у батальйоні, ескадрильї і навіть у підпорядкованих підрозділах (роті, 
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батареї чи взводі) в залежності від задачі, яку виконує підрозділ [8]. 
Щоб зрозуміти, яким чином EMS має бути інтегрована в процес пла-
нування операцій НАТО (ППО), офіцер з екологічної безпеки повинен 
насамперед чітко розуміти ППО, тому мати військову освіту необхід-
ного рівня. Завдання офіцера будуть різнитися не тільки на кожному 
етапі ППО, але й залежати від рівня організації (стратегічного, опера-
тивного чи тактичного).

Попереднє розгортання. Цей етап передбачає розміщення військ 
у таборі, їх мобілізацію, навчання та злагодження. Попередні обсте-
ження слід проводити перед мобілізацією військ та навчанням для 
подальшого документування та оцінки початкових умов місця події з 
урахуванням питань охорони здоров’я військовослужбовців та збере-
ження довкілля. Обстеження ділянок повинні, наскільки це можливо, 
бути науково обґрунтованими та достовірними.

Організовуючи табір, керуючись STANAG 2582 [3], офіцер з еко-
логічної безпеки повинен вирішити наступні питання: планування 
інфраструктури; енергоменеджмент; управління водою та стічними 
водами; поводження з відходами; поводження з нафтопродуктами та 
іншими промисловими хімічними речовинами; управління небезпеч-
ними матеріалами; забруднення повітря; охорона природних ресурсів; 
охорона культурних цінностей.

Ще однією важливою складовою попереднього розгортання є мо-
білізація та навчання. Навчальний полігон – це «клас» для військо-
вослужбовців, де їх навчають битися, виживати та перемагати в бою, 
тому дуже важливою функцією екологічної підтримки є збереження 
території полігону для реалістичних та ефективних військових трену-
вань на постійній (стійкій) основі. Під стійкістю військових районів 
підготовки розуміють незмінність ландшафту, якості довкілля і тому 
подібних складових, які використовуються для реалістичної військо-
вої підготовки, беручи до уваги, серед іншого, екологічні проблеми. 
STANAG 2594 [7] пропонує найкращі практики захисту навколиш-
нього середовища для забезпечення стійкості військових навчальних 
районів. Мета дій офіцера з екологічної безпеки включає наступне: за-
хист та контроль водних об’єктів; уникнення шуму та вібрації; захист 
ґрунтів; збереження біорізноманіття шляхом захисту середовища іс-
нування біологічних видів та сприяння можливостям покращення та 
збереження дикої природи.
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Операція. З точки зору екологічної безпеки будемо розуміти під 
цим терміном всю діяльність військ під час фізичного виконання мі-
сії в районі операції. Зрозуміло, що під час ведення бойових дій роль 
офіцера з екологічної безпеки значно звужується. Основні завдання 
які він вирішує:

1. Офіцер є основною «точкою контакту» по всіх питаннях еколо-
гічної безпеки, що виникають під час операції.

2. Контролює план природозахисних заходів, прийнятий на попе-
редніх стадіях планування операції. Передислокація та розгортання 
на новому місці. Цей етап передбачає або закінчення місії на терито-
рії держави – господаря, або передачу території місії іншій країні – 
члену НАТО. В цьому випадку «закриття території» розглядається як 
процес передачі території від держави, війська якої проводили опера-
цію, назад країні, на території якої ця операція мала місце. «Передача 
території» стосується передачі майна від однієї країни (групи країн) 
НАТО іншій. На цьому етапі офіцер з екологічної безпеки здійснює 
підготовку і передає приймаючій стороні наступну інформацію: роз-
ташування небезпечних матеріалів (відходів); розташування твердих 
побутових відходів; розташування матеріалів багаторазового викори-
стання; про припинення контрактних послуг; про закриття місць для 
утилізації відходів; про закриття зон розташування нафтопродуктів.

Ознайомившись із завданнями, які виконує офіцер екологічної без-
пеки під час підготовки і проведення бойової операції в арміях країн 
НАТО, постає питання його освіти. Як приклад, можна навести вимо-
ги, які надаються до освіти офіцера екологічної безпеки армії США 
[9]: базові університетські курси з фізики, хімії і біології, знання еко-
номіки і менеджменту довкілля, природоохоронного законодавства, 
оцінки екологічного ризику. Крім того, офіцер повинен бути озна-
йомлений з: оцінкою і управлінням якістю повітря (ззовні і всередині 
приміщення); екологічним плануванням охорони здоров’я (землеко-
ристування, транспорт, енергетика, міський розвиток та збереження 
ресурсів); хімією, епідеміологією і мікробіологією довкілля; захистом 
харчових продуктів; умовами проживання; попередженням травм; 
промисловою гігієною; поводженням з небезпечними матеріалами і 
відходами; поводженням з побутовими відходами; контролем шуму; 
радіаційною безпекою; рекреаційними можливостями довкілля; гід-
рогеологією; ґрунтами; постачанням і якістю води; водовідведенням.
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Достатньо відзначити, що в армії США 41% офіцерів екологічної 
безпеки мають освіту бакалавра, 48% – магістра, 7% – займаються на-
уковою діяльністю (ад’юнкти і аспіранти), 4% мають вчену ступінь 
[10].
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ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ  
ТА ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ:  

БЕЗПЕКОВІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

В сучасних умовах продовжується збройна агресія Російської 
Федерації проти України і зберігають свою актуальність завдання 
всеохоплюючої оборони держави, її незалежності, територіальної 
цілісності, непорушності кордонів. Особлива увага приділяється ви-
значенню стратегічних цілей, мети, завдань всеохоплюючої оборони, 
цілей, пріоритетів і завдань реалізації державної політики у воєн-
ній сфері, сфері безпеки, побудові нової моделі організації оборони 
України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони та їх 
закріпленню у законодавстві. Основними аспектами воєнної безпеки 
на глобальному рівні є руйнування системи міжнародної безпеки, що 
була створена після Другої світової війни, а також підвищення рівня 
невизначеності і непередбачуваності безпекового середовища.

Правовою основою всеохоплюючої оборони України на сучасному 
етапі є Конституція України та інші законодавчі акти України, а та-
кож міжнародні договори. На законодавчому рівні у Стратегії воєнної 
безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 25 бе-
резня 2021 року № 121/2021 зазначений термін саме «гібридна війна», 
яка розв’язана Російською Федерацією проти України. Гібридна війна 
проти України є головним безпековим аспектом у воєнній сфері на 
національному рівні. Вона ведеться у формі комбінації різноманітних 
дій щодо прихованого застосування регулярних військ (сил), незакон-
них збройних формувань і терористичних організацій, використання 
пропаганди, саботажу, терору, вчинення диверсій, навмисного завда-
вання шкоди громадянам, юридичним особам та об’єктам державної 
власності в Україні. А Російська Федерація, як зазначено у Стратегії, 
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на національному рівні залишається воєнним противником України. 
Тому головними завдання України є відсіч і стримування збройної 
агресії проти України, реалізація суверенного права України на са-
мооборону, впровадження сучасних форм і способів застосування 
сил оборони, належна організація територіальної оборони України та 
руху опору, підтриманням стійкості та забезпеченням взаємодії в ході 
підготовки до всеохоплюючої оборони України. Оборона від агресії є 
реалізацією суверенного невід’ємного права кожної держави на само-
оборону [2].

Загальновідомо, що «гібридний» характер засобів і методів веден-
ня війни демонструє зневагу до будь-яких правил, законів і домовле-
ностей. Гібридність сприймається як неоднозначність сутності, пра-
вової природи, моральних оцінок, цілей, методів, засобів, наслідків та 
вражає цинізмом у підходах і інтерпретаціях подій і явищ. Наслідком 
гібридності настає певна так звана «умовність» того, що відбувається: 
умовні вибори, проведені на умовно демократичних засадах; умовні 
лідери умовно державних формувань, наділені умовними повнова-
женнями, проведення бойових дій «хвилями», залежно від кількості і 
строків поставок з РФ умовно гуманітарної допомоги. Це породжує й 
хвилі умовного «миру». Небезпечною «умовністю» є як «новопрого-
лошений» статусу Криму, так і примирення на Донбасі. Для надійного 
захисту і охорони безпекового середовища необхідно повернутись у 
правове поле всім учасникам подій, оскільки створився небезпечний 
прецедент у сфері міжнародного права та міжнародних відносин.

Особливості «гібридних війн» і «гібридних загроз», які форму-
ються в систему «під конкретну державу», обумовлюють їх потужний 
руйнівний потенціал, тому організація протидії такій системі загроз 
вимагає завчасної ідентифікації їх на теоретичному рівні та визначен-
ня статусу і заходів з протидії – на практичному рівні, за обов’язко-
вої координації зусиль з міжнародними структурами безпеки та за 
підтримки з боку впливових держав. Гібридні конфлікти і гібридні 
загрози на сьогодні розглядають як важливу характеристику міжна-
родного безпекового довкілля, що перебуває у стані системної кризи 
[1]. Алгоритми формування регіональних і глобальних органів управ-
ління в гібридній війні, що за природою також повинні мати гібрид-
ний характер, полягають в наступному: володіти гнучкістю і здатні-
стю до адаптації від тактичного до стратегічного рівня, відповідними 
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кадрами, системами зв’язку та обміну інформацією, можливостями 
взаємодії з партнерами. Необхідний ефективний менеджмент у сфе-
рі оборони, який ґрунтується на засадах демократичного цивільного 
контролю над сектором безпеки і оборони, інших важливих євроат-
лантичних принципах і стандартах, інноваційних рішеннях та сучас-
них бізнес-практиках. При цьому ефективною система управління 
гібриднім конфліктом здатна стати за рахунок реальної реструктури-
зації всієї системи державних органів і органів військового управлін-
ня для надання їм необхідних гібридних властивостей і повноважень, 
підвищення оперативності та гнучкості управління. Спираючись 
на досвід України, можна виокремити такі особливості, притаманні 
сучасній гібридній війні. До них належать: відсутність чітко визначе-
них у часі меж; нечіткість визначення справжніх цілей гібридної вій-
ни; гібридна війна має багато операційних полів, дії на яких ведуться 
одночасно, непослідовно, асиметрично; складність обчислення втрат 
серед особового складу, цивільного населення, понесених усіма учас-
никами як через відсутність офіційних достовірних статистичних 
даних, так і через неможливість чіткого розмежування прямих і не-
прямих втрат; у структурі людських втрат, на відміну від традиційної 
війни, вагомою є частка цивільного населення, яке постраждало як від 
бойових дій, так і внаслідок різкого погіршення соціально-економіч-
ної, екологічної, епідеміологічної ситуації загалом; гібридна війна зу-
мовлює внутрішньодержавні переміщення населення, масштаб яких є 
катастрофічним, з’явилась категорія внутрішньо переміщених осіб.

Гібридна війна ведеться у межах єдиного глобалізованого просто-
ру на фронтах, утворених лініями розподілу між двома протилежни-
ми зонами: стабільності і безпеки, де панує верховенство права, закон 
і міжнародне право, та сферою невизначеності і політичного хаосу, 
де панує право сильного. Тому кожна держава, яка є активним чи па-
сивним учасником світової гібридної війни, має визначити для себе 
спосіб існування (співіснування) в таких умовах: виживання, присто-
сування, трансформація і розвиток, а також створити відповідну су-
купність стратегій функціонування.

Тому, при розгляді можливих дій, які стоять перед державою, що 
зазнала агресії, необхідно оцінити роль і місце всіх інших компонен-
тів воєнної організації держави. Варто чітко зрозуміти, які завдання 
при підготовці та в умовах збройного конфлікту, на прикладі України, 
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повинні вирішувати органи військового й політичного керівництва: 
державні й місцеві органи влади, оборонно-промислового комплек-
су (ОПК) держави й інші структури, які залучені до цього процесу. 
Необхідно організувати належну роботу місцевих адміністрацій з під-
тримки життєдіяльності на території, охопленої військовим конфлік-
том. В умовах гуманітарних катастроф, колапсу економіки, зруйно-
ваного житлово-комунального господарства, медичного та інших ви-
дів забезпечення підготовка до виконання цих завдань повинна бути 
організована завчасно. Особливо важливим виявляється забезпечення 
безпеки й стійкого функціонування підприємств ОПК, паливно-енер-
гетичного комплексу (ПЕК), складів і арсеналів зброї та боєприпасів, 
які потрапили в зону конфлікту.

Важливим завданням України повинно бути розуміння небезпеки 
й завчасне вироблення адекватних заходів протидії. У системі забез-
печення національної безпеки держави важливо вчасно визначити 
місця, уразливі для цього виду загроз, а також провести аналіз із ме-
тою визначення можливого складу гібридних загроз, які можуть бути 
сформовані для впливу на державу; та визначені заходи в напряму 
підготовки держави й її збройних сил до всього спектру можливих 
конфліктів сучасності. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність ві-
дображення цих питань у стратегічних документах України, оскіль-
ки РФ для відновлення свого впливу в Україні продовжує гібридну 
війну, системно застосовує як політичні, так і економічні, інформа-
ційно-психологічні, кібер- і воєнні засоби. Посилюються угруповання 
збройних сил РФ та їх наступальний потенціал, систематично про-
водяться масштабні військові навчання поблизу державного кордону 
України, що свідчить про збереження загрози військового вторгнення. 
Необхідно враховувати, що зростає мілітаризація територій тимчасо-
во окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 
Зберігається загроза і перешкоди з боку Російської Федерації вільно-
му судноплавству у Чорному та Азовському морях, Керченській про-
тоці [3].

Україна має розраховувати передусім на власні сили. Водночас, 
інтеграція в Євросоюз і Північноатлантичний альянс залишаються 
головними зовнішньополітичними цілями України. Основа безпеки 
України – посилення державних інститутів у сфері безпеки і оборо-
ни: спецслужби, збройні сили, розвідка і контррозвідка, пропаганда і 
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контрпропаганда, розвиток військово-промислового комплексу і про-
фільних навчальних центрів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ 
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 

АЕРОДРОМНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЛЬОТІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

Відомо, що визначення основних понять військової системи у сфері 
національної безпеки і оборони сприяє досягненню необхідного рівня 
взаємосумісності між складовими сектору безпеки і оборони України 
та збройними силами інших країн в процесі підготовки та проведення 
військових операцій, а також сприятиме гармонізації та уніфікації вій-
ськової термінології з країнами членами НАТО та ЄС [1].

Однією з основних проблем імплементації та впровадження нових 
стандартів у діяльність ПС ЗСУ є відсутність достатньої кількості 
перекладених, відповідними спеціалістами, на державну мову ори-
гіналів стандартів НАТО, а застосування прямого перекладу змісту 
не завжди коректно викриває сутність явищ стандарту через істотну 
різницю в тлумаченні термінів. Стан нормативно-правової бази, яка 
регулює аеродромно-технічне забезпечення (АТЗ) польотів, в цьому 
контексті не є виключенням. Для складання дієздатної ієрархічної 
системи нормативно-правових актів та інших документів, що регулю-
ють питання АТЗ польотів, необхідно провести достатню кількість 
попередніх системних досліджень, які дозволять виявити взаємозв’яз-
ки технологій, необхідних для досягнення визначеної мети, виконан-
ня задач, процесів, робіт, тощо. Одним з методів таких досліджень є 
концептуальне моделювання.

Взагалі під концептуальною моделлю розуміють модель, яка по-
дана множиною понять та зв’язків між ними, які визначають смисло-
ву структуру галузі, що розглядається, або її окремого конкретного 
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об’єкта [2]. Загальні питання концептуального моделювання, зокрема 
викладені в роботі [3], яка є рекомендованою методикою моделюван-
ня для країн-членів НАТО. Звичайно концептуальне моделювання 
виконується для цілей удосконалення досліджуваних процесів, або 
створення формалізованого опису цих процесів для подальшого їх 
імітаційного моделювання. Однак, як показано нижче, концептуальні 
моделі можуть бути використані для отримання гармонізованої тер-
мінологічної бази.

При концептуальному моделюванні досліджувана діяльність 
розділяється на окремі функції, між якими встановлюється ієрар-
хічний зв’язок. Існуючі стандарти концептуального моделювання 
відрізняються один від одного врахуванням окремих аспектів ді-
яльності, але вони зазвичай враховують відомості про те, з чим пра-
цює окрема функція (що вона перетворює), обмеження (умови ви-
конання робіт, здійснення процесів), сили та засоби для здійснення 
функції, а також опис результату. Одним з найвідоміших стандартів 
концептуального моделювання є стандарт IDEF0 [4]. В ньому окре-
ма функція зображується у вигляді прямокутника. Прямокутнику 
надається назва, яка є дієсловом або словосполученням, що означає 
дію. До прямокутника входять три стрілки, які у контексті цієї до-
повіді доцільно назвати – «Вхід», «Обмеження», «Сили та засоби» і 
від нього виходить одна – «вихід» (результат дії функції). Стрілки 
мають жорстке розташування відносно прямокутника. Жорстке 
розташування стрілок полегшує урозуміння моделі, особливо при 
роботі з моделлю, викладеною на іноземній мові. Концептуальні 
моделі мають дуже високий ступінь абстрактності тому зазначені 
функції можуть стосуватись перетворення матеріалів, інформа-
ції, переведення об’єктів (систем) з одного стану в інший, тощо. 
Концептуальні моделі передбачають надання вербального опису за-
стосованих функцій та стрілок.

Фізично схожі об’єкти мають схожі методи обслуговування, під-
тримки життєдіяльності, застосування, тощо. Якою би складною не 
була б така система, в «точках» взаємодії з об’єктами вона повин-
на забезпечувати виконання дій, що визначаються «природою» цих 
об’єктів. Наприклад персонал необхідно використовувати за призна-
ченням, для чого в свою чергу його необхідно навчати, забезпечувати 
обмундируванням, екіпіровкою, харчуванням, побутовими послуга-
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ми, тощо. Аналогічні міркування можна застосувати для об’єкту будь-
якої природи.

Словосполучення «схожі методи» використовується тому, що в 
певних межах, навіть з ідентичними об’єктами можна поводитись по 
різному. Зазначимо, що при наявності достатньої інформації про окре-
мий об’єкт, границі розбіжностей можна встановити.

Можна сказати, що зазвичай, на самих верхніх рівнях ієрархії опи-
су об’єктів та явищ (в межах відповідних нормативно-правових актів) 
вже встановлені єдині поняття та вимоги до окремих видів діяльно-
сті. Прикладом документу, що встановлює відповідність термінів та 
процесів є вимоги ICAO [5]. Отже можна вважати, що опис об’єктів 
та процесів на найнижчих та найвищих ієрархічних рівнях є достат-
ньо відомим і може вважатись за достовірну початкову інформацію. 
Найбільші розбіжності в термінології можуть існувати на найбільшій 
відстані від «країв» (на середніх ієрархічних рівнях) тому що чим 
більше елементів містить система тим більш способів організувати 
їх взаємодію. Опис особливих способів, в свою чергу, породжує нові 
об’єкти і відповідні спеціальні терміни.

Припустимо, що існують концептуальна модель певної діяльності 
в в країні члені НАТО (модель А) та модель відповідної діяльності в 
Україні (модель Б). При порівнянні концептуальних моделей А та Б 
можна виявити чотири види ситуацій. Перша – певна функція в моделі 
А має еквівалент в моделі Б. Друга – функція моделі А складається з де-
кількох функцій моделі Б. Третя – функція моделі А є складовою функ-
ції моделі Б. Решта ситуацій складатимуть останній четвертий вид.

Обидві моделі мають тлумачні словники для опису своїх функцій, 
входів, виходів, сил та засобів та обмежень, і отже зазначені ситуації 
визначають порядок встановлення взаємної відповідності цих тлу-
мачних словників тобто створення перекладу відповідних описів.

Очевидно, що назви функцій входів, виходів, сил та засобів та об-
межень, не складуть повний перелік необхідних термінів. Наступним 
джерелом термінів для порівняння будуть терміни, що визначені в 
нормативно-правових актах (обмеженнях для функцій). На відміну 
від простого перекладу цих визначень, при порівнянні моделей при-
сутня однозначна та вузька визначеність контексту застосування тер-
міну, що є вкрай важливим при перекладі. Окрім цього концептуальна 
модель обмежує загальний контекст і тим самим визначає необхід-
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ний і достатній обсяг термінів предметній галузі для гармонізації. 
Таким чином у разі виникнення четвертого виду ситуацій коли пев-
ний об’єкт, через своєю внутрішньою природу чи суть, є відсутнім 
в одній з порівнюваних систем, необхідно встановити взаємозв’язки 
такого об’єкту з рештою об’єктів для встановлення контексту його іс-
нування. Переклад його тлумачення слід здійснювати з врахуванням 
визначеного контексту.

Найбільш зручним випадком є такий коли існує концептуальна мо-
дель А, яка створена країною членом НАТО. В цьому випадку можна 
вважати, що вірогідність вірного застосування термінології у моделі 
А висока. Для полегшення подальшого порівняння моделей, слід ви-
вчити логіку побудови моделі А для подальшого її застосування при 
побудові моделі Б. В рамках досліджень [6] була побудована модель 
Б для аеродромно-технічного забезпечення (АТЗ) АТЗ польотів авіа-
ції Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України. Роль моделі А 
виконували складові американської моделі авіаційних перевезень [7].

Побудована модель на теперішній час набуває свого розвитку 
з метою доведення її до нижчих рівнів ієрархії тобто до дій безпо-
середніх учасників процесу АТЗ польотів. Зазначимо, що у своєму 
сучасному стані вона вже може бути використана для складання та 
уточнення існуючих термінологічних словників. Термінологія розро-
бленої моделі базувалась, в першу чергу, на термінах визначених в 
наказі Міністерства оборони України від 24 грудня 2015 року № 761 
«Про затвердження Правил аеродромно-технічного забезпечення по-
льотів повітряних суден державної авіації України», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 25 січня 2016 за №130/28260 [8] та ін-
ших нормативно-правових актах державної авіації України.

Отримані результати можуть бути використані для всієї державної 
авіації в цілому через встановлення єдиної термінології та гармоніза-
ції нормативно-правової бази АТЗ польотів державної авіації України 
з термінологією що застосовується у країнах членах НАТО. Таким чи-
ном концептуальне моделювання є одним з дієвих засобів гармоніза-
ції нормативно-правової бази АТЗ польотів державної авіації України.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ 

ДОСВІДУ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ НАТО

Конституція України визначає, що захист суверенітету і терито-
ріальної цілісності України є однією з найважливіших функцій дер-
жави, справою всього Українського народу, а обов’язки щодо оборони 
України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недотор-
канності покладає на Збройні Сили України [1]. Державною службою 
особливого характеру, яка пов’язана із виконанням цих обов’язків є 
військова служба.

Порядок проходження військової служби, права та обов’язки вій-
ськовослужбовців визначаються Законом України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» [2] та іншими законами, відповідними 
положеннями про проходження військової служби, що затверджують-
ся Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Законодавцем встановлено особливості правового статусу військо-
вослужбовців, які включають в себе й певні обмеження, а також га-
рантії їх соціального та правового захисту тощо.

Специфічний характер діяльності військовослужбовця, а також 
вищі, ніж до цивільних осіб, вимоги, до стандартів його поведінки, 
які забезпечуються підтримкою військової дисципліни, в умовах об-
межень, які не є притаманними цивільній службі (роботі), зумовлює 
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побудову особливих взаємозв’язків між військовослужбовцями та ви-
сокі вимоги до забезпечення справедливості у військовому колективі.

Центральною фігурою в процесах управління у військовому колек-
тиві будь-яких збройних сил є командир (начальник), який відповідає 
за всі сфери життя ввіреного йому колективу та наділений відповід-
ною владою одноособово приймати рішення. Збройні сили в демокра-
тичних державах захищають демократичні цінності та демократію, 
проте не користуються нею. Саме тому, забезпечення режиму закон-
ності та справедливості в армії повинно здійснюватися відповідним 
чином організованою системою військової юстиції.

Станом на сьогодні визначення поняття «система військової юсти-
ції» та його суб’єктного складу у законодавстві України не закріплено. 
Водночас, пропозиції щодо його трактування можемо знайти в науко-
вій літературі.

Так, наприклад, професор, Ю. Полянський зазначає, що традицій-
но до органів військової юстиції відносять військові суди, військову 
прокуратуру та військову поліцію [3]. У визначенні такого суб’єктного 
складу системи військової юстиції сходиться більшість, залишаючи 
поза увагою важливі, на нашу думку, суб’єктні елементи цієї системи, 
а саме: юридичні служби військових формувань та військову адвока-
туру, оскільки режим законності не може забезпечуватись виключно 
примусом або ж каральною функцією держави.

Варто згадати про те, що латинське слово «iustitia», свій початок в 
якому знаходить юридичний термін «юстиція», означає «справедли-
вість». За Платоном, справедливість – це найвища чеснота, що скла-
дається з мужності, поміркованості (рівноваги) та мудрості (знання) 
у повній гармонії [4]. Відтак, справедливим рішенням є рішення, для 
прийняття якого застосовано в однаковій мірі знання (мудрість) та 
мужність (емоційно-вольова складова рішення). Категорія справедли-
вості є скорше відносною, а ніж абсолютною категорією.

Прийняття рішень у військовій сфері, тим більше під час ведення 
бойових дій, вимагає від учасників цих процесів специфічних знань у 
військовій сфері, а також високого рівня емоційно-вольового напру-
ження, яке зумовлюється особливим характером обставин, в яких ці 
рішення приймаються.

Саме тому, у процесах надання правової оцінки таким рішенням 
та їх наслідкам, здійсненні кримінального переслідування, в разі на-
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явності підстав, та притягнення осіб до юридичної відповідальності у 
судовому порядку, повинні приймати компетентні особи з відповід-
ним рівнем військової та юридичної підготовки. Ці ж критерії повин-
ні застосовуватись до питань надання правової допомоги командирам 
(начальникам) в прийнятті організаційно-розпорядчих рішень у вій-
ськовій сфері, що здійснюється відповідними юридичними службами, 
та в питаннях створення військової адвокатури в Україні.

У збройних силах провідних держав – членів НАТО, питанням 
дотримання вимог національного та міжнародного законодавства, у 
тому числі міжнародного гуманітарного права, здійснення правово-
го забезпечення під час прийняття рішень у військовій сфері приді-
лена значна увага. Виконання цих завдань покладено на відповідні 
військово-юридичні служби. Порівняльний аналіз кількісного скла-
ду військово-юридичних служб держав – членів НАТО та юридичної 
служби Збройних Сил України говорить про недостатню кількість 
посад юридичного фаху на кожному рівні військового управління у 
Збройних Силах України. Водночас, обсяг завдань та функцій в пи-
таннях правового забезпечення військ (сил), які покладено на юри-
дичну службу Збройних Сил України та військово-юридичні служби 
інших провідних держав – членів НАТО відрізняється несуттєво.

До прикладу, юридична служба бригади у Сухопутних військах 
Збройних Сил США складається близько з семи військовослужбовців, 
проти 3 у Збройних Силах України. На рівні дивізії військово-юри-
дична служба представлена у складі 5 відділів, 13 військових юристів 
офіцерського складу, а також 15 параюристів сержантського (або ря-
дового) складу [5].

У Військово-Морських силах Збройних Сил США (найбільш чи-
сельний вид), крім військово-юридичних служб військових частин, 
створено окремі структури у вигляді Регіональних офісів юридичної 
служби (Region Legal Service Office) та Офісів служби захисту (Defense 
Service Office) (далі – ОСЗ), які підпорядковуються безпосередньо 
Командуванню юридичної служби ВМС США [6].

Такий підхід до принципів організації військово-юридичної служ-
би у державах – членах НАТО пояснюється високим рівнем правової 
культури командирів (начальників), усвідомленням потреби діяти в 
порядок і спосіб, передбачений законом. У демократичному суспіль-
стві недопустимими є випадки, прийняття рішень із порушенням за-
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кону, оскільки це може негативно вплинути на імідж збройних сил в 
цілому.

Отже, юридичні служби збройних сил провідних держав – членів 
НАТО, зокрема у США, призначені для виконання широкого кола пра-
вових завдань, починаючи від консультування командування в різних 
сферах права, міжнародного гуманітарного права, правил застосуван-
ня сили, етики поведінки, закінчуючи наданням правової допомоги 
військовослужбовцям з питань реалізації їхніх прав, представленням 
їх інтересів у військових та цивільних судах.

Вимогою часу є необхідність збільшення ролі юридичної служби 
Збройних Сил України у процесах життєдіяльності Збройних Сил 
України з утворенням відповідної її організаційної структури та 
розширенням кола завдань, які на неї покладаються за прикладом 
держав – членів НАТО, у яких, в тому числі, діє військова адвока-
тура. Якісний перехід на ці нові стандарти вимагає здійснення під-
готовки фахівців юридичної служби з відповідним набором вмінь 
та навичок.

Крім знання цивільного законодавства, військовий юрист повинен 
володіти широким пластом знань військового законодавства, як наці-
онального, так і міжнародного. Система підготовки військових фахів-
ців юридичного фаху сьогодні здійснюється виключно за однією вій-
ськово-обліковою спеціальністю 85003 «юрисконсультська робота», 
яка спрямована здебільшого на підготовку офіцерів для здійснення 
правового забезпечення повсякденної діяльності військових частин. 
Однак, сучасні методи та способи ведення бойових дій вимагають від 
військових юристів більшої концентрації на питаннях військового 
права та побудови окремої галузі національного операційного права.

Необхідністю є напрацювання цілісної системи короткостроко-
вих практичних курсів підвищення кваліфікації діючих військовос-
лужбовців юридичної служби за такими напрямками як: міжнародне 
гуманітарне право, правила застосування сили; правове забезпечення 
об’єднаних операцій (операцій у кіберпросторі, інформаційних опера-
цій, операцій на суші, в повітрі та морі); правові аспекти планування 
та ведення об’єднаних операцій; правові аспекти відшкодування шко-
ди; укладання угод, контрактів, договорів, в тому числі міжнародних; 
захист навколишнього природного середовища; забезпечення гендер-
ної рівності та злочини проти статевої свободи, недоторканості; прак-
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тична реалізація гарантій соціального і правового захисту військовос-
лужбовців тощо.

Окремої уваги потребує впровадження курсу з питань правових 
аспектів здійснення затримання, проведення допитів та судового 
захисту військовослужбовців у справах про вчинення військових 
злочинів, злочинів проти основ національної безпеки, оскільки ре-
форма системи військової юстиції із збільшенням ролі юридичних 
служб військових формувань та створенням військової адвокатури 
є актуальним. Таку позицію у публічних заявах підтримують ок-
ремі народні депутати України та представники Офісу Президента 
України.

У березні 2021 року Комітетом з питань національної безпеки, обо-
рони і розвідки Верховної Ради України створено робочу групу з роз-
робки проєкта закону України щодо утворення та діяльності органів 
військової юстиції у Збройних Силах України та інших, утворених 
відповідно до законів України, військових формуваннях. Мова йде 
про необхідність створення системи військової юстиції, котра вклю-
чатиме: юридичну службу Збройних Сил України, військову прокура-
туру, військову поліцію, військові суди, військову адвокатуру.

Саме такий комплексний підхід до вирішення цієї проблеми дозво-
лить створити механізми, які забезпечать дотримання військової дис-
ципліни і правопорядку у військових формуваннях, запобігатимуть 
вчиненню правопорушень у військових колективах. У свою чергу, це 
позитивно вплине на стан боєготовності та боєздатності військ і обо-
роноздатності держави в цілому.

Крім цього, належна система підготовки військових юристів сьо-
годні, дозволить забезпечити готовність системи юридичної служби 
Збройних Сил України до викликів, які постануть перед нею в май-
бутньому, а також забезпечить взаємосумісність із політиками, про-
цедурами і стандартами, які прийняті в провідних державах – членах 
НАТО.
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та оборонній сфері Західного регіону

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
СФЕРІ ОБОРОНИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ДЛЯ 

УКРАЇНИ

Нещодавно Указом Президента України від 25 березня 2021 року 
№121/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки 
України» (далі-Стратегія). Безперечно цей важливий документ має 
велике значення для підтримання обороноздатності України в умовах 
агресії з боку Російської Федерації, оскільки розкриває зміст комплек-
су заходів спрямованих на всеохоплюючу оборону України.

Зокрема, Стратегією передбачені цілі, пріоритети та завдання реа-
лізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військово-
го будівництва, серед яких виділяють ряд пріоритетів, зокрема,пріо-
ритет розвитку інституційних спроможностей Міністерства оборони 
України та інших органів управління складових сил оборони, який 
реалізовуватиметься шляхом виконання ряду основних завдань серед 
яких реалізація ефективних антикорупційних програм і запроваджен-
ня нетерпимості до корупції та проявів корупційних явищ, виявлення 
та припинення кримінальних та інших правопорушень, підвищення 
рівня доброчесності в силах оборони [1].

Отже, завдання шляхом виконання яких досягатиметься ефектив-
на всеохоплююча оборона України визначені. Ці завдання повинні 
бути виконані задля досягнення мети, зазначеної у Стратегії, оскільки 
в іншому випадку цей документ так і залишиться декларативним, що 
не сприятиме зміцненню обороноздатності держави.

Для ефективного досягнення мети визначених завдань на рівні 
держави повинен існувати дієвий механізм, за допомогою якого їх 
буде виконано. А чи існує в Україні такий механізм для виконання 
завдання з реалізації ефективних антикорупційних програм і запро-
вадження нетерпимості до корупції та проявів корупційних явищ, 
виявлення та припинення кримінальних та інших правопорушень, 
підвищення рівня доброчесності в силах оборони? На жаль ні, адже 
на сьогоднішній день ефективної системи військової юстиції, належне 
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функціонування якої і є тим самим механізмом за допомогою якого 
досягатиметься виконання зазначеного вище завдання передбаченого 
Стратегією в Україні не створено.

Коротко про сучасний стан системи вітчизняних правоохоронних 
органів, які здійснюють свою діяльність в оборонній сфері викладе-
мо нижче, а перед тим хотілось би навести приклад державницького 
підходу до побудови системи військової юстиції у країні, яка дбає про 
зміцнення своєї обороноздатності, усвідомлюючи значення військової 
дисципліни та правопорядку для сталого функціонування Збройних 
сил. У даному випадку мова піде про Республіку Польща, країну яка 
має спільний кордон із нашою державою, приблизно однакову кіль-
кість населення, чисельну армію і, що важливо, є країною ЄС та чле-
ном НАТО.

Перш за все слід зазначити, що у Республіці Польща функціонує 
повноцінна трьох ланкова система військової юстиції, яка складається 
із військових судів, військової прокуратури та військової поліції.

Розпочнемо із системи військових судів існування яких передбаче-
но, перш за все, ст. 175 Конституції Республіки Польща, що свідчить 
про важливість цієї судової інституції для держави [2].

Більш детально діяльність військових судів унормована Законом 
Республіки Польща «Про систему військових судів» від 21 серпня 
1997 року [3], відповідно до якого Міністр національної оборони, 
після консультацій із Міністром юстиції та із Національною радою 
судових органів своїм розпорядженням створює та ліквідовує вій-
ськові суди, визначає їх місця розташування та сфери юрисдикції, з 
урахуванням необхідності забезпечення раціональної організації вій-
ськової судової влади шляхом коригування кількості судів, їх розмі-
ру та району юрисдикції для розгортання Збройних Сил, реалізації 
принципу доступу до правосуддя та врахування економності судово-
го розгляду, щоб гарантувати здійснення права на слухання справи 
протягом розумного строку та з урахуванням потреб Збройних Сил у 
разі мобілізації та під час війни. Верховний Суд контролює діяльність 
військових судів при здійсненні судочинства, Міністр юстиції здійс-
нює контроль за діяльністю військових судів з точки зору організації 
роботи та адміністративної діяльності, а питання щодо проходження 
військової служби військовослужбовцями у цих судах контролюєть-
ся Міністром національної оборони. Законом передбачена двох лан-
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кова система військових судів – військові суди гарнізонів (суди пер-
шої інстанції) та військові окружні суди (суди апеляційної інстанції). 
Касаційний перегляд справ розглянутих військовими судами здійс-
нюється Верховним Судом Республіки Польща.

На даний час функціонують Військовий окружний суд у Варшаві 
із військовими судами гарнізонів у Варшаві, Любліні та Ольштині, а 
також Військовий окружний суд у Познані із військовими судами гар-
нізонів у Познані, Гдині, Щецині та Вроцлаві.

Відповідно до глави 15 Кримінально-процесуального кодексу 
Республіки Польща від 6 червня 1997 [4] військовим судам підсудні 
кримінальні справи про злочини скоєні військовослужбовцями, які 
передбачені у військовому розділі (глави 39–44) Кримінального ко-
дексу Республіки Польща від 6 червня 1997 року (далі ККРП), вчинені 
проти військового керівництва або іншого військовослужбовця, вчи-
нені під час або у зв’язку з виконанням службових обов’язків у межах 
військового об’єкта або визначеного місця проживання на шкоду ар-
мії або з порушенням зобов’язання, що випливає із військової служби, 
вчинені за кордоном під час використання або перебування Збройних 
сил Республіки Польща за кордоном, а також про злочини, скоєні ци-
вільними службовцями ЗС, які передбачені ст.ст. 356–363 (глави 43–
44, злочини проти засад несення служби та злочини проти військово-
го майна) КК РП, вчинені за кордоном під час використання або пере-
бування ЗС Республіки Польща за кордоном. Окрім того, військовим 
судам також підсудні злочини скоєні військовослужбовцями ЗС іно-
земних держав, які проживають на території Республіки Польща, та 
членами їх цивільного персоналу за правопорушення, скоєні у зв’язку 
з виконанням службових обов’язків, якщо інше не передбачено міжна-
родними договорами, у яких Республіка Польща є стороною.

Поряд із військовими судами у Республіці Польща створено систе-
му спеціалізованих підрозділів прокуратури у військовій сфері – ор-
ганізаційні підрозділи з військових справ (komуrki organizacyjne do 
spraw wojskowych).

Так, відповідно до Закону Республіки Польща «Про прокуратуру» 
від 28 січня 2016 [5], одним із заступників Генерального прокурора є 
заступник Генерального прокурора з військових справ. Кандидат на 
посаду заступника Генерального прокурора з військових справ пого-
джується Генеральним прокурором з Міністром національної оборо-
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ни. Клопотання про звільнення заступника Генерального прокурора з 
військових справ погоджується Генеральним прокурором з Міністром 
національної оборони.

У справах, що підпадають під юрисдикцію військових судів, 
завдання покладені на прокуратуру виконують прокурори загальних 
організаційних підрозділів прокуратури, що діють у департаменті з 
військових справ Генеральної прокуратури, в управліннях окружних 
прокуратур та відділах районних прокуратур з військових справ.

Військові прокурори також виконують завдання у справах, що не 
входять до компетенції військових судів.

Прокурори з військових справ, які є професійними військовослуж-
бовцями, виконують службові завдання у разі використання або пе-
ребування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави, у 
випадку мобілізації, воєнного стану та під час війни.

В окружній прокуратурі, де створено управління з військових 
справ, прокурором, який відповідає за це управління, є заступник ок-
ружного прокурора з військових справ, який призначається на посаду 
та звільняється з посади Генеральним прокурором за пропозицією за-
ступника Генерального прокурора з військових справ після консуль-
тації з Міністром національної оборони.

У районній прокуратурі, в якій створено відділ з військових справ, 
прокурором, який відповідає за цей відділ, є заступник районного 
прокурора з військових справ, який призначається та звільняється у 
такому ж порядку, як і у окружних прокуратурах.

Наразі у системі органів прокуратури республіки Польща здій-
снюють свою діяльність чотири управління з військових справ у ок-
ружних прокуратурах та дванадцять відділів з військових справ у 
районних прокуратурах. Створення, розташування та територія, на 
яку поширюється юрисдикція цих підрозділів, визначається розпоря-
дженням Міністра юстиції «Про утворення у окружних та районних 
прокуратурах організаційних підрозділів з військових справ та вста-
новлення їх місць розташування та районів юрисдикції» від 22 берез-
ня 2016 року [6]. Відповідно до цього розпорядження із змінами та до-
повненнями наразі функціонують управління з військових справ при 
окружній прокуратурі у Гданську, якому підпорядковані відділи з вій-
ськових справ при районних прокуратурах Гдиня, Бидгощ-Полуднє та 
Ольштин-Полуднє, управління з військових справ при окружній про-
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куратурі у Кракові, якому підпорядковані відділи з військових справ 
при районних прокуратурах Катовіце-Полуднє, Краків-Кроводжа та 
Ржешов, управління з військових справ в окружній прокуратурі у 
Познані, якому підпорядковані відділи з військових справ при район-
них прокуратурах Познань-Грюнвальд, Щецин-Небушево та Вроцлав-
Фабрична, управління з військових справ при окружній прокуратурі у 
Варшаві, якому підпорядковані відділи з військових справ при район-
них прокуратурах Білосток-Північній, Люблін та Варшава-Урсинув.

Слід зазначити, що хоча підрозділи прокуратур з військових справ 
формально інтегровані до територіальних органів прокуратури, але 
діють за екстериторіальним принципом та фактично є самостійною 
структурою зі своєю ієрархією. Юрисдикція управління з військо-
вих справ окружної прокуратури виходить за межі юрисдикції цієї 
окружної прокуратури та йому підконтрольні відділи з військових 
справ районних прокуратур, які діють в складі інших окружних про-
куратур, де немає управлінь з військових справ. Юрисдикція відділу 
з військових справ районної прокуратури розповсюджується на тери-
торії, що знаходяться під юрисдикцією інших районних прокуратур, 
де немає таких спеціалізованих відділів. Наприклад, для районної 
прокуратури в Любліні, у якій функціонує відділ з військових справ, 
вищестоящою прокуратурою є окружна прокуратура в Любліні, а для 
зазначеного відділу вищестоящим органом прокуратури є управління 
з військових справ окружної прокуратури у Варшаві. Окрім того, те-
риторіальна юрисдикція відділу з військових справ районної прокура-
тури в Любліні поширюється на територію усього Люблінського воє-
водства в межах якого здійснюють свою діяльність декілька десятків 
районних прокуратур, у яких таких відділів немає.

Відповідно до ст. 657 (глава 15) Кримінально-процесуального ко-
дексу Республіки Польща процесуальні права Генерального проку-
рора також покладаються на заступника Генерального прокурора з 
військових справ, якщо законом не передбачено інше, а повноваження 
окружного прокурора покладаються відповідно на заступника окруж-
ного прокурора з військових справ, що свідчить про фактичну проце-
суальну самостійність цих посадових осіб у підвідомчих їм справах 
[4].

Поряд з цим, Правилами внутрішньої діяльності загальних органі-
заційних підрозділів прокуратури, що введені в дію розпорядженням 
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Міністра юстиції Республіки Польща від 7 квітня 2016 року серед ін-
шого передбачено, що вищестоящі підрозділи прокуратури з військо-
вих справ наділені функціями координації та контролю щодо діяльно-
сті нижчестоящих [7].

Разом із військовими судами та військовими організаційними під-
розділами прокуратури у Республіці Польща діє військова поліція 
(Żandarmerię Wojskową).

Військова поліція (жандармерія) – це окремий спеціалізований пра-
воохоронний орган, який входить до складу Збройних сил Республіки 
Польща. Військова поліція діє на основі Закону від 24 серпня 2001 року 
«Про Військову поліцію та військові правоохоронні органи» [8], який 
визначає сферу діяльності та організацію, а також права та обов’язки 
військовослужбовців військової поліції.

Найважливіші завдання військової поліції визначені законодав-
цем, включають забезпечення дотримання військової дисципліни, 
охорону громадського порядку у місцях розташування військових 
об’єктів та військових частин, у громадських місцях, а також захист 
життя та здоров’я людей та військового майна від протиправних 
посягань. Крім того, військова поліція відповідає за розкриття та 
розслідування злочинів та інших правопорушень серед військо-
вослужбовців та цивільного персоналу Збройних сил, включаючи 
фіскальні правопорушення.

Очолює військову поліцію головний комендант військової поліції, 
який підпорядковується безпосередньо Міністру національної оборо-
ни. До складу військової поліції входять: штаб військової поліції, те-
риторіальні відділи військової поліції, спеціальні підрозділи військо-
вої поліції, а також слідчі, профілактичні та інші підрозділи.

Отже, ми бачимо, що у Республіці Польща створена повноцінна си-
стема військової юстиції, яка функціонує у мирний час та готова до 
виконання завдань за призначенням під час воєнного стану, надзви-
чайних ситуацій, участі військ у міжнародних миротворчих операці-
ях тощо, що неодмінно сприяє належному підтриманню правопоряд-
ку у Збройних Силах цієї країни.

Натомість в України, незважаючи на те, що наша держава восьмий 
рік потерпає від збройної агресії РФ та частина нашої території є оку-
пованою, так і не створено дієвої системи військової юстиції, яка б 
належним чином здійснювала свою діяльність у сфері оборони.
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Попри ліквідацію військових судів у 2010 році, їх діяльність не від-
новлена, незважаючи на збройну агресію проти нашої держави у 2014 
році, більше того не запроваджена навіть спеціалізація суддів щодо 
розгляду справ про злочини та інші правопорушення скоєні військо-
вослужбовцями, що не сприяє оперативності розгляду справ цієї кате-
горії та захисту прав військовослужбовців.

Органи військової прокуратури, після прийняття відповідних змін 
до Закону України «Про прокуратуру» у 2019, реформовані у спеці-
алізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері, працівники 
яких не мають статусу військовослужбовців. Звільнення військових 
прокурорів із військової служби призвело до значного відтоку квалі-
фікованих кадрів, суттєво ускладнило виконання прокурорами своїх 
обов’язків, зокрема, у зоні проведення операції Об’єднаних сил та при-
зводитиме у подальшому до комплектування цієї інституції кадрами, 
які не матимуть жодного досвіду військової служби чи військової під-
готовки, що суттєво відобразиться на якості виконання своїх повнова-
жень органами прокуратури у сфері оборони.

Незважаючи на численні законодавчі ініціативи, так і не ство-
рена Військова поліція, яка мала б здійснювати правоохоронну 
діяльність у сфері оборони. Військова служба правопорядку у ЗС 
України, яка наразі функціонує, фактично не наділена жодними 
правоохоронними функціями, тобто не має повноважень здійсню-
вати дізнання, досудове розслідування чи оперативно-розшукову 
діяльність. Натомість цими повноваженнями наділені інші право-
охоронні органи (ДБР, органи поліції тощо), основними завданнями 
яких не є здійснення правоохоронної діяльності у сфері оборони, 
їх структура не розрахована для виконання завдань під час веден-
ня бойових дій, участі військ у миротворчих операціях, ліквідації 
стихійних лих тощо, а працівники не є військовослужбовцями та не 
мають відповідної фахової підготовки.

Необхідно розуміти, що у випадку загострення ситуації в ООС чи 
іншої збройної агресії проти України при веденні інтенсивних бойо-
вих дій, проведенні повномасштабних військових операцій, правоохо-
ронну діяльність у ЗС та інших військових формуваннях фактично 
нікому буде здійснювати, що неминуче призведе до суттєвого погір-
шення військової дисципліни, а це, у кінцевому рахунку, негативно 
впливатиме на обороноздатність України.
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Очевидно, виходячи із наявних реальних воєнних загроз з боку 
РФ, сьогодні потрібно терміново вживати комплекс заходів для зміц-
нення обороноздатності України. Серед цих заходів не останнє місце 
займає створення дієвої системи військової юстиції, оскільки належ-
не підтримання законності і правопорядку у військових формуваннях 
є однією із запорук ефективного виконання ними завдань із захисту 
держави від збройної агресії. Під час такої реформи безперечно корис-
ним буде і врахування досвіду функціонування військової юстиції у 
зарубіжних країнах, зокрема, у Республіці Польща.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ 
ТА ПРАВООХОРОНЦІВ У СФЕРІ ОБОРОНИ: ОКРЕМІ 

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Складна воєнно-політична ситуація після подій 2014 року призвела 
до непростого геополітичного становища нашої держави та визначила 
глибокі трансформації усіх сфер життєдіяльності суспільства, карди-
нально змінивши пріоритет державної політики у бік зміцнення сфери 
оборони (військової сфери). Перед Україною постають декілька важ-
ливих та взаємопов’язаних завдань – забезпечити національну безпеку 
та реалізувати закріплену у Конституції України вимогу незворотно-
сті європейського та євроатлантичного курсу України. За таких умов 
успіх України у європейському безпековому просторі безпосередньо 
залежить від стану забезпечення національної безпеки, мінімізації 
загроз та ефективності усунення небезпек при здійсненні військової 
діяльності.

Вказане системне стратегічне завдання є органічною складо-
вою Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 
Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 [1]. Його 
вирішення передбачає формування та реалізацію комплексу ціле-
спрямованих заходів, які зачіпають різні аспекти функціонування 
військової сфери, серед яких – не тільки фахова підготовка правників 
із вищою юридичною освітою та фахівців у галузі правоохоронної ді-
яльності, спроможних виконувати складні завдання щодо правового 
захисту національних інтересів у складних умовах гібридної війни 
(п.10 Стратегії національної безпеки України [1]), а й її належне нау-
кове супроводження. Саме наукова складова комплексних цілеспря-
мованих заходів, зокрема, щодо підготовки сучасних правників, фа-
хівців у правоохоронній сфері, спроможних оперативно вирішувати 
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складні питання, що виникають у повсякденній військовій діяльності 
забезпечує адаптивність фахової підготовки стратегічним пріорите-
там, які мають бути реалізовані у сфері наукового, науково-технічно-
го, юридичного супроводження військової діяльності за сучасних гео-
політичних умов та є елементом належної співпраці із Міністерством 
оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, закла-
дами вищої освіти, громадськими організаціями, міжнародними парт-
нерами з питань визначення ризиків і небезпек, що впливають на стан 
військової сфери.

Особливості вищої юридичної освіти та підготовки правоохорон-
ців у військовій сфері випливають із приписів Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу», яким визначено, що військо-
ва служба є державною службою особливого характеру і полягає у 
професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком 
громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іно-
земців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її 
незалежності та територіальної цілісності [2]. Слід виділити статтю 
82 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949 
про захист жертв війни від 08.06.1977, затверджених Указом Президії 
ВР УРСР від 18.08.89 №7960-XI, де передбачено наявність юридичних 
радників у збройних силах в період збройного конфлікту, які могли б 
в разі необхідності давати поради командирам на відповідному рів-
ні про застосування Конвенцій і цього Протоколу та відповідний ін-
структаж збройним силам з цього питання [3].

Такі ознаки військової служби, необхідність врахування міжнарод-
них конвенцій обумовлюють специфіку мети та завдань, які стоять 
перед військовослужбовцями (працівниками, держслужбовцями) сек-
тору безпеки і оборони і визначають наявність додаткових компетент-
ностей, які мають набути здобувачі вищої юридичної освіти, освіти 
з правоохоронної діяльності та відповідні програмні результати нав-
чання.

Базою для набуття фахових компетентностей у військовій сфері є 
сучасний стан організації навчального процесу, нові навчальні пла-
ни, сформовані із врахуванням стратегічного безпекового військо-
вого напрямку реалізації закріпленої у Конституції України вимоги 
незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, по-
стійний ретельний підбір кадрів для викладання фахових дисциплін. 
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Необхідність вдосконалення організації військово-юридичної освіти 
та освіти у галузі правоохоронної діяльності вимагає постійної співп-
раці із Міністерством освіти і науки України, представниками дер-
жави, науковцями та освітянами та спонукає до постійного пошуку 
нових, креативних ідей, розробки та впровадження сучасних форм і 
методів викладання у навчальний процес, поширення позитивного пе-
редового досвіду викладання й організації навчального процесу.

Реалізація такого комплексного підходу до вирішення завдання 
вдосконалення фахової юридичної підготовки, підготовки фахів-
ців-правоохоронців у військовій сфері передбачає розробку й прийнят-
тя у встановленому законодавством порядку стратегічних напрямків 
підготовки як документу програмного характеру, що встановлює орі-
єнтири діяльності Військово-юридичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого на найближчі 
п’ять років.

Такими орієнтирами пропонується: 1) підвищення ефективності 
системи юридичної освіти та освіти у галузі правоохоронної діяльно-
сті для потреб Міністерства оборони України; 2) взаємна інтеграція 
освіти і науки у військовій сфері та у напрямку забезпечення націо-
нальної безпеки; 3) гармонізація участі Військово-юридичного інсти-
туту у вирішенні стратегічних завдань забезпечення національної, у 
тому числі – воєнної безпеки; 4) ефективне наукове супроводження 
діяльності сил і засобів забезпечення воєнної безпеки, визначення 
ризиків і небезпек, що впливають на стан забезпечення військової 
безпеки, та формування методик і рекомендацій щодо їх усунення, 
обґрунтування шляхів вирішення нагальних проблем службово-бо-
йової діяльності Збройних Сил України, наукове та методичне супро-
водження навчального процесу у Військово-юридичному інституті, 
сприяння поєднання наукової і навчальної діяльності, сприяння у під-
готовці кадрів вищої кваліфікації для Збройних Сил України, інших 
військових формувань через аспірантуру і докторантуру, створення 
та організацію процедур атестації наукових кадрів; 5) постійний роз-
виток нормативно-правової бази підготовки юридичних кадрів та ка-
дрів з правоохоронної діяльності у військовій сфері та імплементація 
пропозицій у Закон України «Про вищу освіту», інші чинні норма-
тивно-правові акти у галузі освіти і науки; 6) формування ефективної 
моделі функціонування Військово-юридичного інституту у системі 
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військової освіти у сучасному безпековому просторі; 7) постійний 
розвиток матеріально-технічної бази, фінансового та ресурсного за-
безпечення функціонування Військово-юридичного інституту.

Серед заходів, спрямованих на реалізацію зазначених стратегічних 
напрямків підготовки, в освітній та науковій сферах, доцільно запро-
понувати як першочергові наступні.

В освітній діяльності: 1) запровадження системи постійного мо-
ніторингу й аналізу нормативно-правової бази, проектів програмних 
документів від громадських, наукових організацій щодо юридичної 
світи у військовій сфері, підготовка та забезпечення реалізації необ-
хідних заходів реагування; 2) врахування при викладанні навчаль-
них дисциплін та підготовці навчально-методичного забезпечення 
набутого досвіду проведення операцiї Об є̀днаних сил та антитеро-
ристичної операції, бойових дій та міжнародних операцій з підтри-
мання миру та безпеки; 3) організація підготовки фахівців у галузі 
забезпечення кібербезпеки із врахуванням потенціалу мережевої осві-
ти; 4) розробка та впровадження освітніх програм для всіх рівнів ви-
щої освіти за кожною галуззю знань 08 «Право», 262 «Правоохоронна 
діяльність» та відповідного методичного забезпечення навчальних 
дисциплін з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій та 
потреб Міністерства оборони України; 5) запровадження підготовки 
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за предметним на-
прямом досліджень «Право національної безпеки; військове право» 
(згідно п.п. 2.1.3. наказу Міністерства освіти і науки України від 28 
грудня 2018 року № 1477 [4]); 6) здійснення постійного моніторингу 
освітніх програм, їх змісту та методичного забезпечення із залучен-
ням Міністерства оброни України як роботодавця; 7) подальший роз-
виток міжнародного військового співробітництва у сфері підготовки 
кадрів.

У науковій сфері: 1) забезпечення відповідності інституційного 
рівня наукової структури стратегічним пріоритетам, які мають бути 
реалізовані у сфері наукового, науково-технічного та юридичного су-
проводження військової діяльності за сучасних геополітичних умов 
шляхом створення на базі лабораторії, що функціонує у структурі 
Військово-юридичного інституту, Науково-дослідного центру дослі-
дження проблем забезпечення воєнної безпеки; 2) гарантування на-
лежної співпраці із Міністерством оборони України, Генеральним 
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штабом Збройних Сил України, закладами вищої освіти, громадськи-
ми організаціями, міжнародними партнерами з питань визначення ри-
зиків і небезпек, що впливають на стан військової сфери; 3) створення 
умов для формування сучасного науково-педагогічного кадрового по-
тенціалу.

Запропоновані заходи, безумовно, потребують окремого фахового 
обговорення, проте їх реалізація створить підґрунтя впровадження 
інноваційних форм і методів в освітню й наукову діяльність у військо-
вій сфері при підготовці юристів та фахівців у галузі правоохоронної 
діяльності.
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ДО ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОГО ПРАВОВОГО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

СФЕРІ ОБОРОНИ

Аналіз наявного законодавства України щодо правоохоронної ді-
яльності у сфері оборони свідчить про необхідність його подальшого 
удосконалення. За період незалежності в Україні неодноразово ініці-
ювалось питання про створення системи військових правоохоронних 
органів, діяльність яких би сприяла ефективній боротьбі із військо-
вою злочинністю, яка нині значно збільшилась і становить загрозу 
для воєнної безпеки держави.

Зокрема, за даними статистичної звітності № 6 Державної су-
дової адміністрації України за вчинення військових кримінальних 
правопорушень, передбачених розділом ХІХ Особливої частини 
Кримінального кодексу України, засуджено відповідно в 2015 р. – 
2543 особи, 2016 р. – 2614 осіб, 2017 р. – 2774 особи, 2018 – 2665 осіб, 
за 2019 р. – 2560 осіб [1, с. 301]. Не змінилась суттєво ситуація щодо 
зазначеного і протягом 2020 р., коли за вчинення військових злочинів 
було засуджено 1782 особи [2].

Ще у 1994 році фахівцями Міністерства оборони України був роз-
роблений проєкт Закону України «Про військову міліцію», з прийнят-
тям якого мали бути врегульовані питання боротьби із військовою 
злочинністю особового складу військових формувань, створених від-
повідно до законів України. Передбачалось, що особовий склад вій-
ськової міліції здійснюватиме функції за аналогією із міліцією щодо 
охорони громадського порядку у військових містечках, інших місцях 
постійного перебування особового складу військових формувань, 
розшуку зниклих військовослужбовців, зброї, забезпечення безпеки 
на транспортних комунікаціях з участю військової техніки і тому 
подібне. Але законопроєкт не отримав підтримки, оскільки окремим 
«чиновникам» нібито не сподобалась його назва, іншим наявність в 
державі на той час військової прокуратури, яку було бажання фак-
тично ліквідувати. А тому ситуація невизначеності у питаннях ефек-
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тивної боротьби із військовою злочинністю «зависла» до 2000 року. 
Саме цього року в Міністерстві оборони України була створена орга-
нізаційна група, членом якої був і автор цієї публікації, результатом 
роботи якої стала підготовка відповідного законопроєкту і прийняття 
7 березня 2002 року Верховною Радою України Закону України «Про 
Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» № 3099-
ІІІ. Як зазначено в преамбулі вказаного закону «цей Закон з метою 
подальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисци-
пліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав 
військовослужбовців визначає статус, основні завдання, організацію 
та принципи діяльності Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України…» [3].

Наступним етапом реформування правоохоронних органів дер-
жави стало затвердження Президентом України Концепції реформу-
вання кримінальної юстиції України на підставі Указу Президента 
України від 08.04.2008 № 311/2008 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід рефор-
мування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів». 
Як передбачає п. 4 зазначеної Концепції «реформування органів кри-
мінальної юстиції має бути спрямовано на вдосконалення їхньої ді-
яльності за європейськими стандартами з метою підвищення рівня 
захисту прав людини і основоположних свобод, посилення боротьби 
з кримінально караними діяннями і, як наслідок, на зростання довіри 
населення до цих органів» [4].

Зокрема, «Військова служба правопорядку у Збройних Силах 
України має бути перетворена у військову поліцію, яка здійснюва-
тиме попередження, виявлення, розкриття злочинів та досудове роз-
слідування справ про злочини проти встановленого порядку несення 
військової служби» [4]. Зміст зазначеного передбачав, що однією із 
функцій новоствореної військової поліції буде проведення досудового 
слідства щодо військовослужбовців всіх військових формувань. Разом 
з тим, подальші рішення законодавця були іншими.

Після прийняття Закону України «Про Національну поліцію» від 
2 липня 2015 року № 580-VII досудове слідство спочатку було покла-
дено на слідчі органи Національної поліції, а згодом після прийняття 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань України» від 12 
листопада 2015 року № 794-VIII на слідчі органи державного бюро 
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розслідувань [5], хоча конкретно з листопада 2018 р. після його фак-
тичного створення [6].

Розбалансованість як підслідності військових злочинів, так і вій-
ськової юстиції (ліквідація військових судів в 2010 році і військової 
прокуратури в 2012 році, а потім її відновлення в 2014 році) не спри-
яли своєчасному і якісному досудовому розслідуванню вчинених 
військових злочинів та притягнення військовослужбовців що їх вчи-
нили до кримінальної відповідальності. Тому не випадково станом 
на 16.01.2019 в Україні розшукувалися і ухилялися від кримінальної 
відповідальності 9268 дезертирів [7], розшук яких здійснювався нее-
фективно із-за відсутності для цього дієвого механізму, нині менше.

Подальші події, що мали місце протягом 2019–2020 рр., які були 
пов’язані з реформуванням військової прокуратури і зміною статусу 
її фахівців з військовослужбовців на працівників ще більше, на нашу 
думку, загострили ситуацію щодо якісного проведення досудового 
розслідування вчинених військових кримінальних правопорушень у 
формі злочинів і кримінальних проступків та швидкого притягнення 
правопорушників до кримінальної відповідальності.

Тому питання реформування Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України і створення на її базі Військової поліції не 
тільки не втратило актуальності, а ще більше загострило ситуацію бо-
ротьби з військовою злочинністю у військах (силах) держави. Дивним 
сприймається той факт, що незважаючи на загрозливі тенденції із ста-
ном військової дисципліни серед окремої категорії військовослужбов-
ців, проєкт Закону України «Про Військову поліцію» вже протягом 
майже п’яти років ніяк не може надійти до Верховної Ради України 
для розгляду і прийняття. Предметом «торгу» між посадовцями ок-
ремих центральних органів виконавчої влади на етапі погодження 
вказаного законопроекту є питання, пов’язані з наданням новостворю-
ваному військовому правоохоронному органу повноважень на здійс-
нення функцій по проведенню оперативно-розшукової діяльності, 
підслідності військових кримінальних правопорушень проти встанов-
леного законодавством порядку несення або проходження військової 
служби, а також його підпорядкованості і переліку військових форму-
вань щодо особового складу яких військова поліцію буде здійснювати 
свої повноваження. Тим самим ігнорується виконання завдання щодо 
реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
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України у Військову поліцію, що передбачено Стратегічним оборон-
ним бюлетенем України в оперативній цілі 3.7., введеного в дію Указом 
Президента України від 20 травня 2016 року № 240/2016 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегічний обо-
ронний бюлетень України» [8].

Як підсумок – питання створення в Україні Військової поліції може 
вирішуватися ще не один рік і лише негативно впливатиме на стан 
правопорядку у військових формуваннях України, що можна розгля-
дати, на нашу думку, як «саботаж» та ігнорування інтересів України у 
сфері забезпечення воєнної безпеки держави.
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Одним із важливих напрямків реалізації науки взагалі є форму-
вання її навчальних курсів та визначення системи навчальних дис-
циплін за окремою галуззю знань, тобто впровадження накопиченого 
теоретичного масиву у практику. Зараз постала гостро питання впро-
вадження наукових розробок з протидії злочинності у процес підго-
товки високоякісних кадрів правоохоронців. Взагалі це одна із соці-
альних функцій правової науки. Однак, на сьогодні в рамках спеціаль-
ності 081 «Право», підготовка справжнього сучасного правоохоронця 
дійсно вже виходить за її межі та взагалі існує у рамках іншої галузі 
знання – 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність». Це вимога сьогодення. Слід зазначити, що до останнього 
часу в нашій країні підготовка вітчизняного правоохоронця за рівнем 
вищої освіти традиційно проводилася у навчальних закладах вищої 
освіти саме правового спрямування або на юридичних факультетах 
класичних університетах. При реалізації програми підготовки май-
бутнього фахівця виходили з комплексного підходу озброєння кур-
санта (студента) знаннями щодо усієї система права з акцентуацією 
на здобутках юридичних наук з системи правових наук криміналь-
но-правового циклу [1]. До неї прийнято включати: кримінальне 
право, кримінальний процес, криміналістику, кримінологію, кримі-
нальне-виконавче право, теорію оперативно-розшукової діяльності та 
судову експертизу. При розробці навчальних курсів вищезазначених 
навчальних дисципліни та підготовки окремої навчально-освітньої 
програми виходили зі спеціалізації ВНЗ, його профілю та підпорядку-
ванню, наприклад, системи МВС, СБУ або МОН України [2]. Однак, 
все рівно основні орієнтири надання знань здобувачам освіти зали-
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шалися у юридичній площині. Відповідно, вдосконалювалися усі на-
вчальні курси з урахуванням вимог сучасної практики стримування 
злочинності, здійснювалися відповідна кореляція усіх навчальних 
планів, вони обов’язково координувалися з навчальними дисципліна-
ми кримінально-правового циклу за обсягом навчального часу і по-
слідовності вивчення. Окремі програмні теми навчальних дисциплін 
узгоджувалися між собою з врахуванням міжпредметних зв’язків 
наук у рамках кримінально-правового спрямування. Тому, історично 
склалося так, що в Україні підготовка правоохоронців здійснювалися 
за двома напрямками: 1) у навчальних закладах Міністерства освіти і 
науки України (цивільних закладах); 2) у відомчих навчальних закла-
дах МВС України, Служби безпеки України, Прокуратури України 
тощо (спеціалізованих закладах).

Зараз у цивільних навчальних закладах здійснюється, як правило, 
підготовка юристів широкого профілю без певної їх спеціалізації або 
з акцентуацією на господарсько-правовій й правозахисній специфіці. 
Напроти, у відомчих навчальних закладах підготовка фахівців-юрис-
тів здійснюється з орієнтацією на правоохоронну діяльність з виділен-
ня окремих її напрямків (громадська безпека, оперативно-розшукова 
діяльність, слідчо-криміналістична діяльність, експертно-криміна-
лістична діяльність тощо). Природно, що навчальні плани і програми 
навчальних дисциплін кримінально-правового циклу суттєво відріз-
няються в залежності від профілю підготовки фахівців.

На наш погляд, при підготовці юристів широкого профілю в ци-
вільних навчальних закладах студентам повинні надаватися специ-
фічні знання правоохоронної роботи в узагальненому вигляді, яких 
би було достатньо для створення більш-менш чіткої уяви про методи, 
прийоми і технічні засоби розкриття злочинів [3]. Метою тут повинно 
бути формування, наприклад, уявлення про сутність криміналістики, 
її завдання та місце у системі професійної підготовки юристів різного 
профілю [4].

Що стосується підготовки фахівців з чіткою орієнтацією на право-
охоронну діяльність, то тут викладання навчальних дисциплін повин-
но бути спрямовано на формування системи спеціальних знань, не-
обхідних для вирішення типових профільних завдань (оперативного 
працівника, слідчого, експерта-криміналіста тощо). В цьому випадку 
тільки юридичних знань вже буде не достатньо. Для підготовки су-
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часного правоохоронця необхідно створити розгалужений системний 
навчальний комплекс, який складається з різних елементів (не тільки 
правових) єдиної навчально-освітньої програми. Програма повинна 
охоплювати знання з галузі соціології, психології, фізичного вихован-
ня та спеціальної фізичної підготовки, стрілецької зброї та вогневої 
підготовки, а також звісно й правової науки. При чому базуватися пра-
вові знання повинні на двох основних блоках: адміністративно-право-
вому та кримінально-правовому. Вбачається, що обов’язково програ-
ма підготовки також повинна бути розрахована на наданні своєрідних 
специфічних знань та націлена на вироблення практичних навичок у 
курсантів (студентів) на конкретну діяльність в залежності від спе-
ціалізації самого навчального закладу, який готує правоохоронця на 
державне замовлення. Це насправді головне завдання та своєрідність 
той чи іншій Програми підготовки правоохоронця.

3. В той же час надавати такі знання у цивільних навчальних за-
кладах без відповідної профільної орієнтації є зайвим, адже містить 
небезпеку безконтрольного розповсюдження спеціальних знань щодо 
засобів, прийомів і методів, які використовуються для виявлення і 
розкриття злочинів. Тому і розпочата зараз певна робота з розробки 
Державної Стратегії уніфікації процесу підготовки правоохоронця. 
Ця програма окрім іншого охоплює і програму підготовки дійсно ви-
сококваліфікованих фахівців правоохоронців-військовослужбовців. 
Нажаль, зараз як ніколи потребують свого вирішення питання органі-
зації та подальшого розвитку правоохоронної діяльності у сфері обо-
рони. На сьогодні різні питання протидії та стримування злочинності 
гостро постали не тільки перед традиційними правоохоронними орга-
нами нашої держави, Національної поліції або Службою безпеки, а вже 
на повістці дня Міністерства Оборони України. В умовах озброєного 
конфлікту, загострення загальної криміногенної обстановки в країни, 
політичних, соціальних та економічних перетворень в українському 
соціумі питання стримування злочинності серед військовослужбовців 
займають особливе місця [5]. Одним з можливих способів вирішення 
цієї проблеми є запровадження у освітній процес навчальних закладів 
вищої освіти військового спрямування сучасних освітньо-навчальних 
програм за спеціальності «Правоохоронна діяльність».

Тому цілком доцільним виглядає запропонування та розробка ос-
вітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», галузь 
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знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна 
діяльність» на базі Військо-юридичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона відповідає 
стандартам вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяль-
ність» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти, затвердженому і введеному в дію наказом Міністерства 
освіти і науки України від 22.10.2020 р. № 1294. Основний фокус освіт-
ньої програми та її спеціалізації робиться на опануванні курсантами 
знаннями та практичними навичками, які є необхідними для ефек-
тивного розв’язання складних задач щодо забезпечення правопорядку 
у сфері безпеки та оборони. При цьому особливістю програми є її орі-
єнтація на розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних 
проблем у сфері правоохоронної діяльності, що передбачає синергію 
у застосуванні теорій та методів професійно-правничої та спеціальної 
військової підготовки. Тобто це розбудова своєрідної моделі інтегра-
ції права та правоохоронної діяльності у сфері оборони.
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СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
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РОЗСЛІДУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ У 
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кардинальні зміни політико-правової та соціально-економічної си-
туації в Україні, що відбулися за останні роки, природньо позначили-
ся на всіх сферах суспільного життя. Окреме місце серед проблем, які 
потребують якнайшвидшого вирішення, займає створення в Україні 
дієвої системи органів військової юстиції з урахуванням прогресив-
них підходів до підвищення ефективності протидії злочинності в екс-
траординарних умовах існуючих загроз національній безпеці України 
та сучасних євроінтеграційних процесів. Ця проблема має комплек-
сний характер і включає як інституційні, так і функціональні аспекти, 
що обумовлюють необхідність вирішення як на доктринальному, так 
і законодавчому рівнях.

Варто погодитись із позицією, яка існує серед науковців про те, що 
успішність захисту національних інтересів України значною мірою 
залежить від ефективності діяльності сил охорони правопорядку, що 
виступає запорукою стабільного розвитку суспільства. Спроможність 
забезпечення законності, правопорядку та національної безпеки у 
сфері правоохоронної діяльності досягається належним рівнем право-
порядку у військових формуваннях [1,с. 27]. Складна політико-право-
ва ситуація, що наразі має місце в нашій державі,вимагає підвищеної 
уваги до правових проблем, які пов’язані із забезпеченням правопо-
рядку у військових формуваннях, серед яких проблема здійснення 
досудового розслідування та процесуального керівництва військових 
злочинів.

Враховуючи викладене, слід відзначити те, що у цьому плані вель-
ми актуальним є питання функціонування військової прокуратури 
та створення військової поліції як окремого органу правопорядку. 
Дослідження особливостей досудового розслідування зазначеної ка-
тегорії військових злочинів привело нас до висновку щодо доцільності 
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його здійснення саме військовою поліцією, а не Державним бюро роз-
слідувань як це відбувається на сьогоднішній день.

Практика досудового розслідування військових злочинів свід-
чить про наявність низки його істотних особливостей, що, зокре-
ма, стосуються застосування правил територіальної підслідності, 
об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування, про-
ведення слідчих та інших процесуальних дій, вручення військовос-
лужбовцю повідомлення про підозру у випадку, коли він, вчинивши 
одне або декілька злочинів, вибув до іншого місця служби, в тому 
числі для виконання бойових завдань тощо. Такі істотні особли-
вості обумовлюються як специфікою правового статусу військо-
вослужбовця та порядку несення військової служби, так і умовами 
вчинення вказаних злочинів.

Безумовно комплексне реформування органів прокуратури є вкрай 
важливим та необхідним, однак важливим залишається у цьому про-
цесі зберегти весь напрацьований позитив упродовж десятків років. 
З даного приводу слушно зауважив О. О. Зархін про те, що існування 
та подальший розвиток органів військової прокуратури як складової 
системи органів прокуратури України обумовлений необхідністю 
спеціалізації прокурорського нагляду, оскільки військова прокурату-
ра є одним із видів спеціалізованих прокуратур, що діють в особливих 
умовах функціонування військових формувань, дислокованих за екс-
територіальним принципом, специфічних правовідносин, регламенто-
ваних загальновійськовими статутами й актами військового управлін-
ня; потребами здійснення належного нагляду за виконанням ЗСУ та 
іншими військовими формуваннями своїх повноважень виключно у 
межах, визначених Конституцією та відповідними законами України; 
наявністю спеціальної підслідності кримінальних справ (по військо-
вих злочинах); забезпеченням реалізації прокурорських повноважень 
при проведенні військовими формуваннями антитерористичних захо-
дів на території України, наданні військової допомоги іншим держа-
вам, у разі участі у міжнародному військовому співробітництві та у 
міжнародних миротворчих операціях, а також у бойовій обстановці; 
додержанням законності військовими формуваннями, залученими 
до здійснення заходів щодо забезпечення правового режиму воєнно-
го й надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону 
України та виключної (морської) економічної зони, континентального 
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шельфу України та їх правового оформлення, ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій природного й техногенного характеру [2, с. 108].

В якості її аргументації необхідності подальшого функціонуван-
ня в Україні військової прокуратури в сучасних умовах слід віднести 
низку положень, серед яких: специфіка правовідносин у воєнній сфері 
та предмету діяльності військової прокуратури; особливості фахової 
підготовки військових прокурорів та їх правового статусу; потреба 
побудови системи військових прокуратур залежно від військово-адмі-
ністративного поділу території України, що передбачає розмежування 
території держави на військово-адміністративні зони (райони) в ін-
тересах забезпечення оборони України; потреба забезпечення воєнної 
безпеки України як складової її національної безпеки, що виняткового 
значення набуває в умовах окупації частини території України та про-
ведення операції об’єднаних сил на Сході країни.

Безумовно варто погодитись із думкою В. Вдовитченка про те, що 
головною детермінантою процесів ліквідації та відновлення військо-
вих прокуратур є відсутність чи наявність загроз національній без-
пеці, необхідність забезпечення дотримання законів у воєнній сфері, 
зміцнення обороноздатності держави [1, с. 29].

На даному етапі практично завершено процес ліквідації військо-
вих прокуратур та з 15 березня 2021 року повноцінно розпочали 
функціонувати спеціалізовані прокуратури. Так, відповідно до наказу 
Генерального прокурора від 02.03.2021 №54 визначено перелік спе-
ціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах 
окружних) та їх територіальну юрисдикцію [3]. Згідно з додатком до 
цього наказу на даний час в Україні функціонує на правах обласних 
прокуратур чотири спеціалізованих прокуратури у військовій та обо-
ронній сфері Західного, Центрального, Південного регіонів та об’єдна-
них сил, а також тридцять спеціалізованих прокуратур у військовій та 
оборонній сфері на правах окружних прокуратур. Як позитив слід від-
значити той факт, що така система спеціалізованих прокуратур фак-
тично є ідентичною системі діючих донедавна військових прокуратур 
регіонів та гарнізонів, а в умовах реформування вдалось в цілому збе-
регти структуру та особовий склад. Водночас негативною є та обста-
вина, що після реорганізації військових прокуратур у спеціалізовані, 
прокурорів цих прокуратур було звільнено із військової служби. На 
теперішній час у спеціалізованих прокуратурах військовослужбовців 
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немає, що значно ускладнює, а інколи і унеможливлює виконання ним 
покладених функцій, особливо у зоні проведення Операції об’єднаних 
сил. Ще однією суттєвою відмінністю стало закріплення зазначеним 
вище наказом Генерального прокурора чіткого розподілу компетенції 
за територіальним принципом між спеціалізованими прокуратурами 
на правах окружних. До цього такий розподіл здійснювався на рівні 
військових прокурорів регіонів не лише за територіальним принци-
пом, а й шляхом закріплення конкретних об’єктів за прокуратурами 
гарнізонів.

Що стосується проведення досудового розслідування військових 
злочинів, то аналіз нормативних положень ст. 216 КПК дозволяє зро-
бити висновок про те, що при встановленні підслідності ДБР законо-
давцем використано такий її вид як предметно-персональна підслід-
ність, основними критеріями визначення якої є родовий об’єкт, на 
який посягає злочин та суб’єкт протиправного діяння, а саме, його 
спеціальний/особливий статус. На нашу думку, такий підхід законо-
давця є не зовсім зрозумілим, оскільки нормативні положення щодо 
віднесення повноважень на здійснення досудового розслідування вій-
ськових злочинів до компетенції ДБР викликають ряд запитань та об-
ґрунтованих сумнівів щодо відповідності окреслених приписів КПК 
завданням діяльності цього органу, який фактично має забезпечувати 
дотримання правопорядку і дисципліни у ЗСУ. Зважаючи на ці мір-
кування, постає абсолютно логічне запитання про те, чи має реальну 
можливість названий державний орган не лише якісно розслідувати 
військові злочини, а й пристосуватися у своїй діяльності до специ-
фічних умов, викликаних наявністю особливого періоду в Україні. 
Тим більше якщо з моменту початку функціонування територіальних 
управлінь ДБР, тобто з 27.11.2018 у їх складі функціонував окремий 
відділ, на який покладалось проведення досудового розслідування 
військових злочинів, але такі слідчі підрозділи знаходились лише у 
семи містах – Києві, Львові, Хмельницькому, Полтаві, Мелітополі, 
Краматорську та Миколаєві, що не в повній мірі відповідало військо-
во-адміністративному поділу країни та не дозволяло швидко здійсню-
вати виїзди для проведення першочергових слідчих дій з метою фік-
сації військових злочинів, особливо на території проведення Операції 
об’єднаних сил. Водночас з 01 березня 2021 року і дотепер внаслідок 
організаційно-штатних змін у структурі територіальних управлінь 
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ДБР у кожному обласному центрі утворені та функціонують слідчі 
відділи, однак будь-яка спеціалізація у таких відділах та у територі-
альних управліннях ДБР відсутня.
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Військова поліція існує в більшості європейських країн, в США 
і в Канаді, а також у нашого північно-східного сусіда-агресора. 
Навіть більше, ще з 2002 року в Збройних силах України (далі – 
ЗСУ) існує Військова служба правопорядку (ВСП), яка слідкує за 
порядком в армії, дотриманням військовослужбовцями Статуту 
Збройних сил, тощо. У 2015 році законодавці замислились над ре-
формуванням ВСП у Військову поліцію. З’явився тоді й відповідний 
законопроект № 1805 (за авторства депутатів від тодішньої фракції 
Блок Петра Порошенка – Віктора Короля і Миколи Паламарчука), в 
якому сформульовані повноваження Військової поліції. Документ, 
як наголошують правники, недосконалий, а тому потребує правок. 
Утім, схоже, якраз він і стане основою для майбутнього закону про 
Військову поліцію [1].

Розглядаючи дане питання слід перш за все визначити, що ж це за 
вищевказаний орган. Військова поліція (також Воєнна поліція, воєн-
пол), ВП – створений у багатьох країнах світу спеціальний правоохо-
ронний орган з підтримання правопорядку в Збройних силах та інших 
військових і воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до за-
конодавства. Як правило, військова поліція є самостійним органом 
військової юстиції, діяльність якого спрямовується і координується 
через Міністерство оборони [2].

Назва «військова поліція» значною мірою умовна, оскільки, на-
приклад, в Україні орган, що виконує військово-поліцейські функції, 
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має назву Військової служби правопорядку, а в Польщі – Військової 
Жандармерії Війська Польського [2].

Військова поліція – військове правоохоронне формування, при-
значене для забезпечення правопорядку серед громадян України які 
є військовослужбовцями, військовозобов’язаних та резервістів під час 
проходження ними зборів (далі – військовослужбовці), запобігання, 
виявлення кримінальних та інших правопорушень вчинених військо-
вослужбовцями, а також працівниками та державними службовцями 
Міністерства оборони України і Збройних Сил України, їх розкриття і 
припинення, забезпечення безпеки дорожнього руху військових тран-
спортних засобів, захисту прав і свобод військовослужбовців та вій-
ськового майна від протиправних посягань, участі у протидії дивер-
сійним проявам і терористичним актам та припиненні протиправних 
дій військовослужбовців і цивільних осіб на військових об’єктах [3].

Створювати Військову поліцію пропонується з урахуванням прак-
тики забезпечення правопорядку в арміях провідних держав Європи і 
світу. У переважній більшості з них правоохоронні органи з військовим 
статусом (військова поліція, жандармерія) функціонують в оборонних 
відомствах і наділені широкими повноваженнями з підтримання пра-
вопорядку серед військовослужбовців. Фахівці Служби правопорядку 
у взаємодії з іншими структурами оборонного відомства підготували 
проєкт Закону України «Про військову поліцію». Документ направ-
лено на погодження до органів державної влади. Мінекономрозвитку, 
СБУ, НАБУ і Мінінфраструктури погодили законопроєкт. Утім, за-
уваження до законопроєкту висловили Служба зовнішньої розвідки, 
Управління державної охорони, Адміністрація Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, МВС, Нацгвардія, 
Нацполіція і ДБР. У процесі спільних узгоджувальних нарад біль-
шість розбіжностей врегульовано. На всі узгодження був потрібен 
час, і виникла необхідність порушити питання на збільшення термі-
нів виконання завдання [4].

Також наголосимо, що запозичуючи міжнародний досвід за про-
позицією Міністерства оборони України штат майбутньої Військової 
поліції налічуватиме не менше 8,5 тис. особового складу, що співмір-
не штатному розпису правоохоронних органів з військовим статусом 
(військова поліція, карабінери, жандармерія) більшості провідних 
країн Європи та світу [5].
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Діяльність Військової поліції сприятиме зменшенню кількості пра-
вопорушень (злочинів проти встановленого порядку несення військо-
вої служби, втрат військового майна, дорожньо-транспортних при-
год за участю військових транспортних засобів та інших), позитив-
но вплине на бойову готовність Збройних Сил України та Державної 
спеціальної служби транспорту, підвищить їхню спроможність вико-
нувати визначені завдання, адже Військова поліція, за стандартами 
НАТО, повинна бути повноцінним правоохоронним органом, який 
матиме весь необхідний інструментарій для боротьби з військовими 
злочинами та забезпечення правопорядку у військовому відомстві [6].

Із розглянутого випливає, що на сьогодні в Україні існує необхід-
ність реформування Військової служби правопорядку Збройних Сил 
України у Військову поліцію на основі міжнародних стандартів та по-
зитивного зарубіжного досвіду, особливо з урахуванням стандартів 
країн-членів НАТО у цій сфері, оскільки її діяльність якої стане більш 
прозорою, ефективною та дозволить їй здійснювати як оператив-
но-розшукові заходи та проводити досудове розслідування військових 
кримінальних правопорушень, так і запобігати їм.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ США У СУДАХ

Сектор безпеки і оборони України проходять свій історичний шлях 
формування та становлення, але особливості тих соціально – еконо-
мічних, політичних та правових трансформацій на сучасному етапі 
розвитку України спричинили особливий характер механізму адміні-
стративно-правового регулювання основних засад діяльності та побу-
дови Збройних Сил України.

На сьогодні перед Україною особливо актуально стоїть питання 
підвищення могутності військових формувань для захисту власного 
суверенітету та територіальної цілісності, а тому, з огляду на зов-
нішньополітичний курс, важливим є вивчення досвіду організації та 
функціонування збройних сил, насамперед, країн НАТО.

Попри наявні окремі спроби дослідити і виявити позитивні зару-
біжні тенденції та напрями реформування збройних сил в іноземних 
країнах, на сьогодні відсутнє будь-яке комплексне наукове дослі-
дження такого напрямку діяльності юридичної служби у арміях країн 
НАТО, як представництво інтересів військового формування у судах, 
а тому доцільно буде розглянути зарубіжний досвід у цьому питанні 
на прикладі збройних сил США.

Процес становлення сучасних збройних сил США розпочався 
після завершення Другої світової війни у 1945 році з розробки но-
вого військового законодавства, основу якого започаткував закон 
про національну безпеку США від 1947 року. У преамбулі зазна-
ченого закону наполегливо просувалася ідея щодо необхідності 
створення умов для «найбільш ефективних та взаємоузгоджених 
дій» різних державних органів «в інтересах укріплення оборони 
Сполучених Штатів» [1, с. 56], а утворене у 1949 році Міністерство 
оборони одразу ж взялося за створення військового формування, 
яке за цільовим призначенням повинно було відповідати відповід-
ним глобальним викликам та національним інтересам на міжна-
родній арені.
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Структуру керівних органів збройних сил США утворює апарат 
Міністерства оборони, до якого входять безпосередньо Міністр обо-
рони, перший заступник Міністра оборони, заступники Міністра 
оборони з питань політики, з науково-дослідних, дослідно-конструк-
торських робіт та техніки, радник з питань НАТО та генеральний 
юрисконсульт. Всі зазначені посадові особи, окрім першого заступ-
ника Міністра оборони, очолюють відповідні управління та служби 
Міністерства оборони США. При Міністрі оборони діє рада з питань 
військової політики, яка розглядає проблеми побудови та викори-
стання Збройних Сил та питання військового планування, до якого 
поряд з Міністром оборони входять його заступники, міністри видів 
Збройних Сил, керівник та члени комітету начальників штабів. Також 
в апарат військового відомства США входять декілька помічників 
Міністра оборони зі спеціальних питань (щодо роботи з особовим 
складом, зв’язків з громадськістю, забезпечення законності тощо).

Щодо судової системи США в цілому, то американські суди не ста-
новлять єдиної судової системи або державної структури. Правильно 
сказати, що у США не застосовується навіть сам термін «американсь-
ка судова система». Натомість існує декілька різних, незалежних одна 
від одної систем. А оскільки в США є також численні законодавчі 
структури, суди однієї системи (це суди в штатах) нерідко застосо-
вують та інтерпретують законодавство, що ним послуговується інша 
система. Крім того, в багатьох випадках діє паралельна юрисдикція 
двох або більше судових систем. Ці, а також деякі інші обставини зу-
мовлюють виняткову складність правової системи США [2, с. 90].

Необхідно зауважити, що місце американського військового суду 
у системі військової юстиції, який завжди та у всьому послідовно ви-
конує розпорядження військового відомства, пояснюється не лише 
відособленістю військового законодавства США, а й підпорядкуван-
ням зазначеного судового органу в системі органів військового управ-
ління. Практично не існує адміністративної незалежності військового 
суду США від військового командування, оскільки судову система 
збройних сил США очолює посадова особа Міністерства оборони, – 
генеральний юрисконсульт [1, с. 67].

Специфікою американської військової судової системи є те, що в 
ній не існує судів, як постійно функціонуючих органів. Кожного разу 
склад суду формується командиром із підпорядкованих йому військо-
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вослужбовців. Загальний військовий суд скликається за наказом ко-
мандира (від бригади та вище), а до його складу обов’язково включа-
ється військовий юрист. У з’єднаннях, об’єднаннях це відповідні атор-
неї, які в нижчестоящих судових органах виступали лише в якості 
консультантів учасників процесу. На юриста покладаються обов’язки 
головуючого в судовому засіданні. Крім нього, в склад суду входять 
ще чотири військовослужбовці. Загальний військовий суд розглядає 
справи щодо будь-яких категорій правопорушень та щодо усіх катего-
рій військовослужбовців.

Як вбачається з наведеного, американський військовий суд уже в 
силу того, як він формується, є органом саме військової адміністра-
ції, а не органом державної влади в цілому. Саме військове відомство 
оснащує і командування, яке відправляє правосуддя, юристів, які його 
консультують, додатковими настановами та інструкціями, які мають 
на меті забезпечити досягнення необхідних цілей [1, с. 91].

Повертаючись до досліджень Серьогіна В. П. та Важкевича І. М., 
слід зазначити, що в контексті представництва інтересів Збройних 
Сил СШУ у суді звичайного розподілу юридичних функцій для аме-
риканських військових юристів не існує. Всі зазначені юристи ймену-
ються спеціальним терміном – аторней. Військовий аторней залежно 
від конкретних обставин у судовому процесі може виступати як у ролі 
прокурора, так і у ролі адвоката. Разом з тим, у органах управління 
Збройних Сил США вже має місце спеціалізація військових юристів, 
наприклад, у підпорядкуванні начальника юридичної служби відпо-
відного виду Збройних Сил знаходяться підрозділи, до повноважень 
яких входить вирішення окремих питань: розгляд апеляційних скарг 
по судових справах, ведення позовних та патентних судових справ 
тощо. Аторнеї дивізії (в кількості до десяти офіцерів) в основному зна-
ходяться в полках, надаючи допомогу командуванню у правильному 
здійсненні ними своїх повноважень, в тому числі і судових [1, с. 90].

В контексті здійснення судового представництва у Збройних 
Силах США процесуальний статус аторнея розглянуто у наукових ро-
ботах Шишкіна В. І. при дослідженні судової системи США в цілому 
та здійснення представництва державних органів зокрема. Аторней 
(англ. Attorney-повірений, адвокат, представник) – офіційна особа, 
яка, перебуваючи на державній службі, представляє певні юридичні 
інтереси (або захищає їх) згідно зі своїми функціональними обов’яз-
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ками. Така категорія юридичних працівників передбачена в англосак-
сонський системі права (Велика Британія, Канада, США та ін.) і не 
знає аналогів в інших правових системах [2, с. 166].

Таким чином, проаналізувавши викладений матеріал, можемо ви-
ділити наступні особливості здійснення представництва інтересів 
Збройних Сил США у судових інстанціях:

1) у структурі Збройних Сил США існує юридична служба на чолі 
з генеральним юрисконсультом та підпорядкованими йому підроз-
ділами, однією із функцій яких є забезпечення здійснення судового 
представництва інтересів Збройних Сил США;

2) військовим юристам оборонного відомства відведено надзвичай-
но вагому роль стосовно участі у здійсненні правосуддя у військових 
судах;

3) визначальною особливістю організації роботи щодо забезпечен-
ня судового представництва у Збройних Силах США є її здійснен-
ня на професійній основі аторнеєм, правовий статус та компетенція 
якого забезпечують судове представництво державних (публічних) 
інтересів Збройних Сил США на професійній основі згідно зі своїми 
функціональними обов’язками;

4) особливістю адміністративно-правового механізму забезпечен-
ня здійснення представництва інтересів Збройних Сил США у судах є 
те, що військова адміністрація (командири, керівники різних військо-
вих структурних підрозділів) не виконують функції судового пред-
ставництва та не виступають представниками Збройних Сил у судах, 
оскільки зазначена діяльність здійснюється виключно на професійній 
основі.

Вивчення цих аспектів представництва інтересів Збройних Сил 
США у судах є важливим в контексті можливого відновлення діяль-
ності військових судів в Україні.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗНАНЬ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ

Стратегічною метою України є повномасштабна інтеграція до 
європейських та євроатлантичних структур та повноправна участь 
у системі загальноєвропейської безпеки [1, с. 156]. Політичні пере-
ваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних ме-
ханізмів політичної стабільності, демократії та безпеки; зближення 
із Європейським Союзом виступає гарантією, а виконання його ви-
мог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні 
[2, с. 12]. Для України важливим є застосування європейських норм 
та стандартів.

Європейська інтеграція (англ. European Integration) – усуспільнення 
суверенітетів державами Європейського Союзу, що створили спільні 
інституції, яким делегували частину своїх національних повноважень 
для того, щоб рішення в певних сферах загальних інтересів могли ух-
валюватись демократичним шляхом на загальноєвропейському рів-
ні… [3, с. 7].

Правовий захист прав і свобод людини і громадянина – це один із 
головних правових інститутів у демократичному суспільстві, пріори-
тетний принцип у системі конституційного права будь-якої країни. 
Норми правового захисту встановлюють найбільш істотні правила, 
що визначають стан людини в суспільстві і державі, принципи взає-
мин в системі «людина – суспільство – держава» [4, с. 126].

У спеціальних джерелах справедливо зазначається, що метою ре-
форми судово-експертного забезпечення є побудова за європейськи-
ми зразками реально незалежної від органів досудового слідства, 
високопрофесійної, відкритої для суспільного контролю мережі екс-
пертних підрозділів, покликаних виконувати важливу для правової 
держави місію – сприяти утвердженню правосуддя в Україні. Серед 
питань надійного наукового забезпечення правосуддя в Україні важ-
ливе місце посідає вдосконалення організаційно-правових основ ре-
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гулювання судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні 
[5, с. 196].

Експертне забезпечення правосуддя передбачає застосування спе-
ціальних знань у різних формах: залучення спеціалістів до проведення 
слідчих (розшукових) дій, надання письмових висновків спеціалістів, 
проведення судових експертиз, тощо. Спеціальними знаннями вважа-
ються професійні знання та вміння в галузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесла тощо, що необхідні для розв’язання питань, які виникають у 
ході досудового розслідування кримінальних проваджень та розгляду їх 
матеріалів у суді [6, с. 285]. У літературних джерелах спеціальні знання 
визначають також як «знання, що базуються на якій-небудь науці, які 
мають теоретичну базу, котра необхідна для розуміння природи явищ, 
їх властивостей, як явних, так і прихованих; окрім того, ці знання повин-
ні бути набутими під час спеціальної підготовки, носій цих знань пови-
нен мати не лише теоретичну і спеціальну підготовку, а й практичні на-
вички щодо застосування своїх знань у цій спеціальності» [7, с. 132–135].

Спеціальні знання уособлюють результат поєднання наукової та 
практичної діяльності, що потребує певної підготовки, вони не мо-
жуть бути повсякденними, загальновідомими науковими знаннями, 
здобутими на базі загальної освіти [8, с. 25]. «Спеціальні знання» ма-
ють сприяти достовірному встановленню судових доказів, а не тільки 
їх вивченню, і особа, що проводить дослідження, повинна використо-
вувати апробовані методики, обладнання і матеріали, які гарантують 
високу точність результатів [9, с. 96]. Існують особливості викори-
стання спеціальних знань у польових умовах під час збройного кон-
флікту. Це пов’язано із специфічністю обстановки, в якій відбувається 
збирання доказової інформації, отримання зразків для порівняльного 
дослідження, проведення експрес-досліджень та здійснення деяких 
видів медичних та криміналістичних досліджень на місці події. В 
умовах збройного конфлікту важливого значення набувають питання 
щодо визначення застосованої зброї та військової техніки під час бо-
йових дій, проблеми фіксації слідів пострілу та вибухових пристроїв, 
характеру поранень і ушкоджень на живих особах та трупах, збирання 
генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації та ін.

Важливою формою техніко-криміналістичного забезпечення є на-
дання довідкової та консультативної допомоги спеціалістів, а також 
проведення судових експертиз згідно з міжнародними стандартами 
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[10, с. 167, 168]. Діяльність спеціалістів щодо фіксації доказової інфор-
мації набуває суттєвого значення у встановленні ознак (даних) учи-
нення воєнних (міжнародних) злочинів з перспективою розгляду цих 
матеріалів у Міжнародному кримінальному суді.

Формою міжнародного співробітництва в галузі судово-експерт-
ної діяльності є участь судових експертів різних держав під час роз-
слідування та судового розгляду правопорушень щодо гуманітарного 
права та інших злочинів міжнародного характеру [11, с. 177]. Закон 
України «Про судову експертизу» у розділі IV регламентує порядок 
міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи. Зокрема, 
передбачено, що у разі проведення судової експертизи за дорученням 
відповідного органу чи особи іншої держави, з якою Україна має уго-
ду про взаємну правову допомогу і співробітництво, застосовується 
законодавство України, якщо інше не передбачено зазначеною угодою 
(ст. 22). Окрім того, у ст. 23 Закону України «Про судову експертизу» 
встановлено, що керівники державних спеціалізованих установ, що 
проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право за 
згодою органу або особи, що призначили судову експертизу, включати 
до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав.

Можливість залучення іноземних фахівців як судових експертів до 
участі у кримінальному провадженні України прямо передбачена ст. 
9 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 
сімейних і кримінальних справах, згода на обов’язковість якої була на-
дана Верховною Радою України у встановленому порядку. Також слід 
мати на увазі ст. ст. 7–12 Європейської конвенції про взаємну допомо-
гу з питань кримінальних справ, де наведено аналогічні положення, 
яка також є частиною законодавства України [12, с. 35].

Використання спеціальних знань у польових умовах збройного 
конфлікту має певну специфіку обумовлену складністю обстановки, 
важливістю своєчасної фіксації доказової інформації та можливостя-
ми отримання зразків для порівняльного експертного дослідження. 
Формування доказової бази обумовлено рівнем застосованих спеці-
альних знань.
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Важливим етапом розвитку міжнародного права стало формування 
в середині ХХ століття такої його галузі як міжнародне кримінальне 
право. Останнє являє собою сукупність міжнародно-правових норм, 
які визначають геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини 
та злочин агресії злочинами за міжнародним правом (crimes under 
international law) незалежно від того, чи визнаються згадані діяння 
кримінально караними на національному рівні. Такий стан речей дуже 
добре передають І та ІІ Принципи міжнародного права, що підтвер-
джені Статутом Нюрнберзького Трибуналу і знайшли відображення 
у його рішенні (так звані Нюрнберзькі принципи), сформульовані 
Комісією з міжнародного права ООН в 1950 році: «Будь-яка особа, яка 
вчиняє діяння, що визнається злочином відповідно до міжнародного 
права, несе відповідальність і тому підлягає покаранню... Той факт, 
що національне право не встановлює покарання за діяння, що визна-
ється злочином відповідно до міжнародного права, не звільняє особу, 
яка вчинила це діяння, від відповідальності за міжнародним правом». 
Можливість прямої криміналізації людської поведінки на підставі 
норм міжнародного права визнається й статтею 7(1) Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод: «Нікого не може бути 
визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушен-
ня на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення 
не становила кримінального правопорушення згідно з національним 
законом або міжнародним правом [виділено курсивом мною – К. З.]».

Становлення міжнародного кримінального права призвело до 
немислимої ще на початку ХХ століття ситуації, коли на території 
будь-якої держави індивіди виявлялися зв’язаними не лише норма-
ми національного кримінального права такої держави, а й нормами 
міжнародного кримінального права. Співіснування двох автономних 
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нормативних масивів, кожен з яких криміналізує людську поведінку, 
не могло не породити низки нестандартних правових проблем. До їх 
числа належить проблема, яку умовно можна назвати проблемою кри-
мінального переслідування та покарання «подій минулого». Йдеться 
про ситуації, коли на момент вчинення певних діянь вони ще не визна-
валися кримінально караними за національним кримінальним правом 
певної держави, але вже визнавалися кримінально караними згідно з 
міжнародним кримінальним правом.

Першим з цією проблемою зіткнувся Міжнародний військовий 
трибунал для суду та покарання головних воєнних злочинців євро-
пейських країн осі (Нюрнберзький трибунал), оскільки діяння, вчи-
нені особами, що постали перед ним, були одночасно правомірними 
згідно із законодавством Німеччини нацистського періоду та кри-
мінально караними згідно з міжнародним кримінальним правом. 
Оскільки Нюрнберзький трибунал був повноважний застосовувати 
лише міжнародне право, подолання окресленої вище неузгодженості 
між нормами національного та міжнародного кримінального права за-
галом не становило для нього значної проблеми. Трибунал без зайвих 
вагань віддав перевагу нормам міжнародного права.

Однак згадана проблема була більш нетривіальною з погляду наці-
ональних правових систем. Європейські держави зіткнулися з пробле-
мою «подій минулого» після Другої світової війни, будучи обтяжени-
ми попереднім історичним досвідом відданості принципу законності 
(nullum crimen nulla poena sine lege) в царині кримінального права та 
зумовленою ним впевненістю у власній монополії в питаннях кримі-
налізації людської поведінки та покарання злочинців. Втім, ані пер-
ше, ані друге, не завадило принаймні частині держав континентальної 
Європи (зокрема, Нідерландам, Норвегії, ФРН) наслідувати підхід 
Нюрнберзького трибуналу та розв’язати проблему кримінального пе-
реслідування та покарання «подій минулого» на користь міжнарод-
ного права. У прикладній площині це виявлялося у засудженні та по-
каранні на підставі прийнятих після закінчення Другої світової війни 
кримінальних законів осіб, які упродовж війни вчинили діяння, що 
визнавалися злочинними згідно з міжнародним правом, але не визна-
валися такими згідно з національним кримінальним правом відповід-
ної держави. Попри те, що така практика критикувалася та критику-
ється через нібито зворотне (ретроактивне) застосування криміналь-
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ного закону, однак при більш прискіпливому підході згадану критику 
складно назвати переконливою. Ідея неприпустимості зворотної дії 
кримінального закону зазвичай пояснюється тим, що індивід повинен 
мати можливість обирати між кримінально караним та правомірним 
варіантами своєї поведінки, реалізуючи тим самим свободу своєї волі. 
Звісно, у випадку прийняття закону, що криміналізує певну поведінку, 
яка була раніше дозволена, та зворотного застосування цього закону 
до актів поведінки, що мали місце в минулому, про жодну повагу з 
боку держави до свободи вибору особи не йдеться. Втім, якщо вчине-
не раніше особою діяння було кримінально караним згідно з нормою 
міжнародного права, а новоприйнятий національний кримінальний 
закон лише «відтворює» таку норму, ситуація виглядає принципово 
інакше, адже за таких обставин кримінальне переслідування та пока-
рання особи вже не може вважатися державним свавіллям. Якщо акт 
поведінки особи порушує норму міжнародного кримінального права, 
це створює підстави для кримінальної відповідальності такої особи 
перед обличчям будь-якої держави світу. Таким чином, запізніле ого-
лошення державою такої поведінки кримінально караною на націо-
нальному рівні не є криміналізацією цієї поведінки в суворому сенсі 
даного поняття. Радше йдеться про «технічне» законодавче рішення, 
яке дозволяє державі здійснити своє обумовлене міжнародним правом 
повноваження (чи навіть обов’язок!) переслідувати та покарати зазна-
чену поведінку в порядку кримінального судочинства.

На початку 1990-их років проблема кримінального переслідуван-
ня та покарання «подій минулого» знову виходить на авансцену юри-
спруденції у зв’язку з падінням численних авторитарних та тоталітар-
них режимів у Латинській Америці, Східній Європі та Середній Азії 
та необхідністю правової оцінки, скоєних представниками цих режи-
мів діянь, що на час їх вчинення визнавалися злочинами за міжнарод-
ним правом, але не визнавалися протиправним згідно з національним 
законодавством.

З усіх цих випадків, напевне, найбільший інтерес для України має 
становити естонський досвід переслідування та покарання «подій 
минулого», адже стаття 23 Конституція Естонії подібно до статті 58 
Конституції України передбачає, що ніхто не може бути засуджений 
за те чи інше діяння, якщо це діяння не визнається злочином зако-
ном, який діяв на час вчинення цього діяння, взагалі не згадуючи про 
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можливість криміналізації діянь згідно з міжнародним правом. Це, 
однак, не перешкодило естонській державі запровадити статтю 5(4) 
Пенітенціарного кодексу Естонії, згідно з якою винні діяння проти 
людяності та воєнні винні діяння підлягають покаранню незалеж-
но від часу їх скоєння, та засуджувати, використовуючи положення 
новітнього кримінального законодавства Естонії, наприклад осіб, що 
вчиняли воєнні злочини та злочини проти людяності у 1940-их роках. 
Згодом відповідність такої практики статті 7(1) Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод підтвердив Європейський суд 
з прав людини (див. рішення Суду у справах Kolk and Kislyiy v. Estonia 
(2006), Penart v. Estonia (2006).

Що ж стосується правової системи України, то в її історії вже 
мав місце принаймні один прецедент розв’язання проблеми «по-
дій минулого» на користь міжнародного права. Зокрема, у 2010 році 
Апеляційний суд м. Києва в своїй постанові кваліфікував дії органі-
заторів Голодомору 1932–1933 років як геноцид (ч. 1 ст. 442 КК), хоча 
радянському кримінальному законодавству 1930-років такий вид зло-
чину не був відомий, а сама діяльність владних органів та представ-
ників радянської держави, що з погляду сьогодення розглядається як 
Голодомор, згідно з тогочасним радянським законодавством була фор-
мально правомірною.

Нині українська правова система перебуває за крок від запрова-
дження універсального правового механізму, покликаного забезпе-
чити ефективне кримінальне переслідування та покарання «подій 
минулого», спираючись на чинне у відповідний момент міжнародне 
кримінальне право. На розгляд в другому читанні Верховною Радою 
України очікує проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного 
кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689 від 27.12.2019 
року), який передбачає доповнення Прикінцевих та перехідних поло-
жень Кримінального кодексу України розділом ІІІ з пунктом 1 такого 
змісту: «Якщо діяння, передбачені у статтях 437–4385, 442, 4421 цього 
Кодексу на момент їх вчинення не визнавалися злочином відповідно 
до законодавства України про кримінальну відповідальність, проте 
визнавались злочином геноциду, злочином агресії, злочином проти 
людяності або воєнним злочином за міжнародним правом, то вважа-
ється, що такі діяння на час їх вчинення визнавалися такими, що є 
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злочином відповідно до законодавства України про кримінальну від-
повідальність». Запровадження цього положення створить чітку пра-
вову основу як для кримінального переслідування та покарання осіб, 
що вчиняла злочини за міжнародним правом на території України в 
радянську добу (йдеться, перш за все, Голодомор та депортацію крим-
ських татар), так і осіб, що вчиняла такі діяння в недалекому мину-
лому. Наприклад, осіб, які в контексті збройної агресії Російської 
Федерації проти України упродовж 2014–2021 років вчиняли діяння, 
які на момент їх скоєння визнавалися воєнними злочинами згідно з 
міжнародним правом, однак не визнавалися кримінально караними за 
законодавством України через вади (прогалини) останнього.
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PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING OF SOCIAL AND 
LEGAL PROTECTION SERVICEMЕN AND THEIR FAMILY 

MEMBERS IN ACCORDANCE WITH NATO STANDARDS

The transition to NATO standards for the Armed Forces of Ukraine 
means the transition to a qualitatively new level, the final deprivation 
of the so-called post-Soviet legacy. This is a new philosophy of military 
construction, the effectiveness of which has been proven by the experience 
of leading countries.

In practice, this means the development, adoption and gradual 
implementation in the Ministry of Defense of Ukraine and in the Armed 
Forces of Ukraine of internal regulations and rules, including, for example, 
provisions and provisions of statutory documents that will allow the Armed 
Forces of Ukraine to achieve interoperability with military units. NATO [3].

This is a very deep and meaningful internal restructuring of the entire 
military organism. It concerns, first of all, reforming and improving 
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the efficiency of the Armed Forces management system, streamlining 
the activities of the structures involved, achieving an optimal balance 
between planning and use of resources and capabilities in the operational, 
administrative and material spheres.

At the same time, it is important to realize that NATO standards are not 
an abstract category. These are carefully developed and formalized in the 
documents regulations and rules that apply to a particular area of military 
activity. Іn accordance with NATO standards. Today, the topic of social 
security for servicemen of the Armed Forces of Ukraine is quite relevant. Low 
attention to the main issues of social protection of servicemen and members 
of their families leads to a decrease in the social level of servicemen and 
members of their families, non-compliance with declared standards and lack 
of consistent and clear policy of social norms, which leads to low combat 
effectiveness of the armed forces. and decline in moral qualities.

In connection with the introduction of the new Military Doctrine 
of Ukraine, signing an association agreement with the European Union, 
conducting an anti-terrorist operation in Ukraine – a significant priority is 
proper social security of servicemen of the Armed Forces of Ukraine and 
bringing existing mechanisms in line with EU and NATO standards. In 
most countries of the world, the issue of socio-economic and legal protection 
of servicemen is given great attention. Analysis of foreign experience in 
providing social guarantees for servicemen in comparison with social 
security for servicemen of the Armed Forces of Ukraine (hereinafter – the 
Armed Forces of Ukraine) allows us to draw the following conclusions 
about the main features of providing social guarantees for servicemen:

• most of the normative legal acts of Ukraine, which reveal the essence 
of providing social guarantees for servicemen of the Armed Forces of 
Ukraine, do not take into account the current standard of living and 
expenses that servicemen pay to defend their country, namely: moral, 
spiritual, mental, psychological, physical, etc;

• each country has its own characteristics and specifics of providing 
social protection for servicemen. However, in most countries of 
the world, the state cares about the quality of social protection of 
servicemen, as well as the real possibility of receiving these benefits;

• a decent life of an individual,l that takes into account the necessary 
needs of socio-cultural development can provide only a decent level 
of social guarantees for servicemen;
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• to ensure social guarantees, most countries in the world implement a 
range of government measures aimed at ensuring a decent standard of 
living and well-being of both servicemen and their families [4].

One of the ways to improve the provision of social protection for 
servicemen of the Armed Forces of Ukraine may be to provide a loan for 
housing or housing itself on preferential terms. This should be stipulated in 
a long-term contract for service in the Armed Forces of Ukraine or another 
military formation that will directly stimulate service [1, p. 16].

Social and legal protection of servicemen and members of their families 
should not only be declared in the relevant legislation; the state must clearly 
implement the laws to ensure appropriate expenditures from the state budget 
in order to actually finance certain social guarantees. Creating appropriate 
conditions for servicemen to pass military service provides not only a more 
conscious implementation of them functional responsibilities, as well as 
strengthens the defense capabilities of the state [4, p.7].

Therefore, the legal regulation of the issues of providing social guarantees 
for Ukrainian servicemen and members of their families should be closer 
to international standards, in particular to NATO member states. This is 
what the national specifics of the social security system should be aimed at. 
Thus, the normative regulation of financial support of servicemen does not 
meet NATO standards and is not enshrined in law, but is regulated only by 
a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine.

The direction of further reform should be to improve the mechanism for 
providing social guarantees for servicemen in Ukraine, taking into account 
foreign experience.

Today in Ukraine the Ministry of Social Policy, which is the central 
body of executive power, whose activities are directed and coordinated by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine and which ensures the formation and 
implementation of state policy in the field of social protection of servicemen, 
occupies a decisive place in the system of social security and social protection  
 [2, p. 32].

It is also proposed to consider the feasibility of establishing a number of 
lump sums and compensation payments:

• compensation for rent;
• compensation for the unused part of the leave;
• food compensation;
• assistance in moving on duty to another area (lifting);
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• financial assistance for rehabilitation;
• financial assistance in case of discharge from military service;
• financial aid;
• reward for concluding a contract to servicemen with high-tech and 

scarce specialties;
• reward for participation in military conflicts, etc.
According to a number of authors, some legal norms of social protection 

servicemen of leading NATO member states can be borrowed from the 
relevant legislation in Ukraine. These legislative innovations will provide 
an opportunity to improve the level of social protection of servicemen of the 
Armed Forces of Ukraine and will contribute to the general increase of the 
prestige of military service among our citizens [5].

As a conclusion, іt is expedient to improve the system of social protection 
of servicemen in Ukraine on the basis of the following principles according 
to NATO:

• a combination of personal interests of servicemen with the interests of 
the state at mutual responsibility;

• the ratio of the required level of social protection with the real ones 
opportunities to provide it;

• ensuring social protection of servicemen on compensation on the 
basis of their unconditional performance of their duties and voluntary 
acceptance certain restrictions on their rights;

• mandatory inclusion in the scope of social protection of family 
members servicemen, war veterans, military service, combatants and 
war invalids;

• creation of the most favorable conditions for the work of state bodies 
in relation toensuring the social rights of servicemen and members of 
their families.
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ПРО ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЧЛЕНІВ ЇХНІХ 

СІМЕЙ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ НАТО

Питання про соціальний і правовий захист військовослужбов-
ців актуалізувалося з часу здійснення збройної агресії Російської 
Федерації на територію України. Держава, тримаючи оборону, повин-
на мати міцну боєздатну армію, мотивованих та патріотично нала-
штованих військових, які постійно відчувають підтримку владних і 
суспільних інституцій, громадян України.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» соціальний захист 
військовослужбовців – діяльність (функція) держави, спрямована на 
встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечу-
ють реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріаль-
них і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого 
виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання со-
ціальної стабільності у військовому середовищі [1].

З аналізу цього та інших законів України випливає, що систему 
соціальних гарантій військовослужбовців складають як основні на-
ступні: збереження за військовослужбовцями, які до призову працю-
вали, права на працевлаштування при звільненні з військової служби; 
переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності 
або штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва 
і праці; надання матеріальної допомоги в розмірі середньої місячної 
заробітної плати за останнім місцем роботи звільненим із строкової 
військової служби; зарахування часу перебування громадян України на 
військовій службі до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу робо-
ти за спеціальністю, а також до стажу державної служби; дострокове 
звільнення з військової служби військовослужбовців строкової служ-
би та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, сім’ї 
яких втратили годувальника і не мають інших працездатних членів 
та членів сім’ї з самостійним заробітком; матеріальне, грошове забез-
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печення, у тому числі щомісячне додаткове; продовольче, речове та 
інше забезпечення; підйомна допомога у випадку переїзду на нове міс-
це військової служби, та добові; щорічна основна відпустка з надан-
ням грошової допомоги на оздоровлення; державна допомога сім’ям з 
дітьми; відпустки за сімейними обставинами; відпустки для лікуван-
ня; пенсія за вислугу років та пенсійне забезпечення на інших підста-
вах; одноразова грошова допомога при звільненні з військової служби; 
безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних 
закладах охорони здоров’я; безоплатна психологічна, медико-психоло-
гічна реабілітація у відповідних центрах з відшкодуванням вартості 
проїзду до цих центрів і назад; санаторно-курортне лікування (за ме-
дичними показаннями безоплатно) та відпочинок у санаторіях, будин-
ках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах МОУ з пільговою 
оплатою вартості путівок; забезпечення жилими приміщеннями або 
за бажанням грошовою компенсацією за належне для отримання жиле 
приміщення; право на одержання земельної ділянки для будівництва 
житла; право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будів-
ництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) за ра-
хунок коштів з держбюджету; право на безоплатний проїзд у визначе-
них законом випадках; право на безоплатне перевезення або з відшко-
дуванням фактичних витрат особистого майна; одноразова грошова 
допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов’язаних та резервістів та ін. На військовослужбовців, 
осіб у складі добровольчих формувань, які брали участь в антитеро-
ристичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійс-
нення, поширюються пільги, визначені Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [2]. Зокрема, це без-
платне одержання ліків, пільги з оплати за житло, паливо, комунальні 
послуги, зі сплати податків, зборів, мита тощо. З такого деталізова-
ного переліку законодавчих гарантій випливає висновок, що держава 
створила розгалужену систему соціального забезпечення військовос-
лужбовців. Проте залишаються відкритими питання про якість, до-
статність, доступність, своєчасність, рівність цього забезпечення для 
всіх військовослужбовців, а також і членів їх сімей.
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Формальне значення мають норми Закону «Про соціальний і пра-
вовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо забезпе-
чення зайнятості осіб, звільнених з військової служби без права на 
пенсію, оскільки центри зайнятості отримують пропозиції від робото-
давців щодо працевлаштування на низькооплачувані посади. До того 
ж не здійснюється підбір роботи з врахуванням вмінь і навичок вій-
ськовослужбовців. Отже, проблему зайнятості звільнених з військової 
служби в умовах несформованого ринку праці потрібно вирішувати 
комплексно, із залученням територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки, органів місцевої влади, ветеранських організа-
цій і ін.

Недосконалим залишається і правовий механізм забезпечення 
житлом військовослужбовців і членів їх сімей. Ця проблема ви-
рішується частково і по різному. У Стратегії воєнної безпеки і обо-
рони України, затвердженій Указом Президента України № 121 від 
25.03.2021, розв’язання житлової проблеми в силах оборони віднесено 
до довгострокової перспективи [3]. Зрозуміло, що забезпечення жит-
лом військовослужбовців потребує достатнього фінансування. На 
нашу думку, до вирішення даного питання необхідно підходити пла-
ново, поетапно та з врахуванням регіональних особливостей України. 
Доцільно розробити відповідну комплексну державну програму та 
створити постійно діючий реєстр військовослужбовців, які потребу-
ють забезпечення службовим житлом і житлом у приватну власність.

Потрібно зауважити, що питання правового захисту військовос-
лужбовців недостатньо врегульовано на законодавчому рівні. Як за-
значено у ч. 1 ст. 20 Закону України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх сімей», військовослужбовцям 
гарантується право на захист у порядку, встановленому законами 
України. Тобто йдеться про загальний порядок, як і для інших фізич-
них осіб. Але при цьому не взято до уваги те, що військовослужбовець 
через особливості служби у ряді випадків не має можливості зверну-
тись до юрисконсульта, адвоката, нотаріуса, до суду. Іноді він потре-
бує захисту від неправомірних рішень, дій (бездіяльності) органів вій-
ськового управління та командирів. У такому разі не всякий адвокат 
зможе надати кваліфіковану допомогу, адже він має знати специфіку 
військової служби і відповідного законодавства. Найгірше, якщо вій-
ськовослужбовець перебуває у стані пораненого, хворого чи у статусі 
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військовополоненого або заручника. На нашу думку, доцільно перед-
бачити додаткові гарантії правового захисту військовослужбовців. 
Наприклад, у складі територіальних центрів комплектування та соці-
альної підтримки доцільно організувати діяльність юристів, які мали 
б повноваження представляти інтереси військовослужбовців, надава-
ти консультації з правових питань у разі їх звернення чи членів їхніх 
сімей. Так само за наявності юристів у гарнізонах видається за мож-
ливе надати їм повноваження щодо представництва інтересів військо-
вослужбовців за зверненнями останніх.

Пріоритетним національним інтересом України для зміцнен-
ня обороноздатності Збройних Сил є розвиток та дальше погли-
блення відносин стратегічного партнерства України з Організацією 
Північноатлантичного договору (НАТО), з дотриманням принципів, 
зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між Україною та 
Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаній 9 лип-
ня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, 
а також на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання 
Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів. Співпраця 
з країнами-членами НАТО окреслила ряд можливостей для покра-
щення соціального захисту військових. Зокрема, під егідою спільних 
робочих груп Україна-НАТО з 2016 року функціонує проєкт перепід-
готовки та соціального захисту звільнених у запас військовослужбов-
ців. В окремих країнах-членах НАТО та партнерах Альянсу (Ізраїль) 
здійснювалася медична реабілітація українських військовослужбов-
ців, поранених в ході антитерористичної операції [4]. У рамках співро-
бітництва України з НАТО і нині приділяється увага медичній та пси-
хологічній реабілітації військових, захисту прав людини. Ці напрямки 
повинні бути постійною складовою річних національних програм під 
егідою Комісії Україна-НАТО.

Серед національних і військових документів за функціональними 
ознаками з урахуванням положень стандартів НАТО в Україні ста-
ном на 2020 рік розроблено 16 документів з медичного забезпечення і 
2 – з морально-психологічного [5].

З метою соціальної підтримки військових та їх сімей в Україні за-
проваджується ряд проєктів, які реалізуються за принципами НАТО 
та у яких враховано досвід країн-членів НАТО. Один з них стартував 
у лютому 2021 року на базі Чернігівського обласного територіально-
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го центру комплектування та соціальної підтримки та покликаний 
апробувати співпрацю обласного територіального центру, органів 
соціального захисту та інших органів місцевої влади, громадських 
організацій у проведенні заходів соціальної підтримки сімей військо-
вослужбовців [6]. Подібні проєкти важливі з огляду на створення в 
Україні власних форм морально-психологічної реабілітації військовос-
лужбовців та підтримки їх сімей.
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ДОСВІД КРАЇН НАТО У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ 
І МЕХАНІЗМІВ ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Конституцією України визначено, що Україна є суверенна і не-
залежна, демократична, соціальна, правова держава, політика якої 
спрямована на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її 
життя, підтверджуючи європейську ідентичність українського народу 
і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України [1]. 
До числа цих умов відноситься і створення надійної і ефективної сис-
теми правового і соціального захисту громадян. Особлива роль пра-
ва у вирішенні зазначеної проблеми визначається тим, що в сучасних 
умовах воно покликане виступати втіленням суспільної злагоди, со-
ціального компромісу, засобом реалізації вимог рівності і справедли-
вості. Від змісту, якості його норм залежить поступальний розвиток 
суспільства по шляху соціального прогресу.

Правовий та соціальний захист населення – це базова функція пра-
вової, соціальної держави. Однак механізми такого захисту не можуть 
бути тотожними для всіх груп населення без винятку. Це визначаєть-
ся специфікою взаємозв’язку особистих, групових і громадських інте-
ресів в кожному конкретному випадку.

Серед соціальних груп суспільства особливе місце займають вій-
ськовослужбовці. Їх специфічне призначення – служба інтересам 
всього суспільства і державі. Ця служба накладає ряд істотних обме-
жень на їх правовий статус і правове становище в суспільстві, що осо-
бливо важливо відзначити з урахуванням умов ринкової економіки. 
Як відомо, основні засоби існування військовослужбовця, його особи-
сте благополуччя пов’язано головним чином з його службою. Він не 
може займатися підприємницькою діяльністю або будь-якою іншою 
діяльністю по отриманню доходів, та діяльністю, що суперечить ви-
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могам військової служби. На відміну від інших громадян, регламен-
тації підлягають і свобода пересування військовослужбовця та багато 
інших його прав, свобод.

Актуальність подальшої розробки змісту і механізмів правового та 
соціального захисту військовослужбовців визначається, такими фак-
торами:

• по-перше, глибокими соціально-політичними змінами і конфлік-
тами на території нашої держави, котрі зумовили перегляд жит-
тєвих позицій цілих верств суспільства, формування нових цін-
нісних орієнтацій, нових поглядів на роль Збройних Сил України 
у стабілізації внутрішньополітичної обстановки в країні;

• по-друге, кризовими явищами в Збройних Силах України, втра-
тою стимулів військової служби;

• по-третє, відсутністю ефективного механізму правового і соці-
ального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, недо-
сконалістю її законодавчої бази.

Проблема правового і соціального захисту військовослужбовців 
відрізняється новизною і складністю як в теоретичному, так і в прак-
тичному відношеннях, носить комплексний і міжгалузевий характер. 
Вона знаходиться на перетині проблемних полів різних галузей юри-
дичної науки (теорії та історії держави і права, конституційного та 
адміністративного права, цивільного і трудового, кримінального та 
кримінально-процесуального права).

Разом з тим її цілісний аналіз у вигляді єдиного концептуального 
підходу можливий тільки в рамках загальної теорії права та держави, 
яка покликана розробляти методологічні установки, що стосуються 
всіх складових частин правознавства. Саме таким шляхом можна, на-
приклад, виявити особливості взаємодії інтересів суспільства, держа-
ви, окремих груп населення.

Як показує досвід західних країн світу, основною гарантією, що за-
безпечує успішне функціонування системи і механізмів правового та 
соціального захисту військовослужбовців, є чітке законодавче закрі-
плення особливого правового статусу цієї категорії громадян. Саме 
в законодавчих актах повинен бути регламентований весь комплекс 
відповідних прав, обов’язків і пільг військовослужбовців. Це ключо-
вий момент для побудови ефективно діючої системи правового і соці-
ального захисту військовослужбовців в нашій країні.
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Приклад західних держав-партнерів говорить про те, що подола-
ти різнобій у визначенні різних систем пільг і компенсацій для вій-
ськовослужбовців, різних видів збройних сил і родів військ можна 
тільки при наявності загальної стратегії в цій сфері, при виробленні 
загальних принципів розвитку законодавства України в області пра-
вового і соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. 
Однак зарубіжний досвід такого захисту може і повинен використову-
ватися суто вибірково, конкретно і диференційовано, з урахуванням 
і на основі всього комплексу особливостей законодавства України. 
Найважливішим критерієм при виборі пріоритетних об’єктів дослі-
дження закордонного досвіду правового і соціального захисту вій-
ськовослужбовців слід назвати суспільний престиж військової служ-
би в тій чи іншій країні.

Правовий та соціальний захист військовослужбовців в США та ін-
ших країнах НАТО являє собою відносно самостійний напрям і осо-
бливу сферу соціальної політики держави. Як самостійна і особлива 
сфера соціальної політики правовий і соціальний захист військовос-
лужбовців будується на принципах пріоритетності, достатності, авто-
номності, гарантованості, адресності, вибірковості. Будучи важливим 
фактором підвищення боєготовності і боєздатності військ, правовий 
і соціальний захист військовослужбовців носить суто офіційний ха-
рактер, регулюється системою норм військового законодавства, що 
становить самостійну частину правової системи держави. Жорсткість 
і детальність, регламентації, адміністративно-владний метод впливу 
на об’єкт – найважливіші особливості правового регулювання вій-
ськово-соціального захисту.

Дуже актуальним є встановлення нових механізмів та інститутів 
захисту військовослужбовців з досвіду зарубіжних країн. Це відно-
ситься до таких інститутів, як військовий омбудсмен, військова проф-
спілка і інститут довірених осіб.

Військовий омбудсмен – це парламентський комісар, який покли-
каний захищати права військовослужбовців, розглядаючи їхні скарги, 
а також за допомогою парламентських процедур, визначених законом 
контролювати діяльність військової влади щодо захисту прав військо-
вослужбовців.

Військова профспілка – громадська організація, створювана вій-
ськовослужбовцями, яка, не втручаючись в службову діяльність ко-
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мандування, захищає права і законні інтереси військовослужбовців. 
Довірені особи обираються військовослужбовцями у військових ча-
стинах, допомагають командуванню при вирішенні питань військо-
вослужбовців, будучи свого роду посередниками, а крім того, можуть 
виконувати функції третейського судді при вирішенні протиріч між 
військовослужбовцям та командуванням. Введення цих інститутів 
сприяло б підвищенню ефективності захисту прав військовослужбов-
ців Збройних Сил України.

Досвід США, ФРН, Великобританії та інших держав НАТО пока-
зує, що подолати різнобій у визначенні різних систем пільг і компенса-
цій для військовослужбовців різних видів збройних сил можна тільки 
при наявності загальної стратегії в цій сфері, вироблення загальних 
принципів розвитку нормо-творчості в області правового і соціально-
го захисту військовослужбовців.

Військова «правотворчість» має здійснюватися на законодавчому 
рівні. В країнах-партнерах НАТО основною гарантією, що забезпечує 
успішне функціонування системи і механізмів правового та соціального 
захисту військовослужбовців, є чітке законодавче закріплення особли-
вого статусу військовослужбовців. Саме в економічно-забезпечених за-
конодавчих актах повинен бути чітко прописаний комплекс прав і пільг 
військовослужбовців. Це ключовий момент для побудови ефективної 
діючої системи правового і соціального захисту військовослужбовців.

З урахуванням проведеного системного аналізу зарубіжного досві-
ду діяльності державних органів щодо правового і соціального захи-
сту військовослужбовців та сформованих в даний час в Україні соці-
ально-економічних умов, наявних прогалин і суперечностей у діючо-
му законодавстві, необхідно продовжувати вдосконалення діяльності 
вітчизняної системи правового і соціального захисту військовослуж-
бовців. Для цього доцільно чітко визначити в Конституції і законах 
України правовий механізм використання Збройних Сил України, а 
також посилити контроль за законністю їх діяльності. В іншому ви-
падку кожен військовослужбовець може опинитися під загрозою за-
лучення його в антиконституційні дії.

Можливо зробити висновок, що система правового і соціального 
захисту військовослужбовців історично завжди була важливим еле-
ментом державної політики і склалася в сьогоднішньому її вигляді як 
об’єктивний соціально-політичний інститут.
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Законодавчі органи та уряди провідних країн НАТО традиційно 
приділяють значну увагу витратам на утримання військовослуж-
бовців, розуміючи, що ефективна система їх соціального захисту – 
сильний спонукальний мотив для добровільного вступу на військову 
службу та сумлінного виконання своїх обов’язків.

Соціально-правовий захист військовослужбовців розглядається 
разом з морально-психологічним та правовим забезпеченням як най-
важливішою складовою бойової готовності.

У всіх розвинених країнах світу система правового і соціального за-
хисту військовослужбовців постійно вдосконалюється. Слід особливо 
відзначити, що в більшості армій світу (у всі часи і при всіх режимах) ді-
ючі військовослужбовці, військовослужбовці звільнені в запас (відстав-
ку, резерв), користувалися і користуються тими самими правами і при-
вілеями, які вони мали під час проходження дійсної військової служби.

Безсумнівно, досвід передових країн світу в області правового і со-
ціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, буде нам 
особливо корисний, якщо його розглядати не по залишковому прин-
ципу, а досліджувати етапи і механізм його становлення і розвитку. 
Аналіз рівня захищеності військовослужбовців, ефективності систе-
ми та механізмів їх правового і соціального захисту дозволяє сформу-
лювати наступні пропозиції:

• слід забезпечити комплексний розвиток діючої системи пра-
вового і соціального захисту військовослужбовців та членів їх 
сімей, та інтеграцію її як соціально-політичного інституту в си-
стему публічного управління;

• з урахуванням зарубіжного досвіду, створити нові типи установ 
правового і соціального захисту, орієнтованих на надання еко-
номічних, правових, соціально-психологічних та медико-реабі-
літаційних послуг;

• розробити і впровадити нові базові соціальні стандарти і норма-
тиви якості життя військовослужбовців та членів їх сімей, меха-
нізми їх індексації, середньо- і довгострокові програми правово-
го і соціального захисту.

З огляду на існуючі реалії і міжнародні стандарти армій країн 
НАТО, зробити пріоритетним забезпечення військовослужбовцям 
якості життя, не нижчий, ніж в середньому по країні. З цією метою 
необхідно:
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• відмовитися від радянської системи грошового, матеріального 
забезпечення та перейти на систему за стандартами армій країн 
НАТО [2];

• удосконалювати різні види соціальних виплат військовослуж-
бовцям і, перш за все, пенсії;

• розробити механізми відновлення втраченого зв’язку між розмі-
ром пенсії і грошовим забезпеченням військовослужбовця;

• підтримувати купівельну спроможність пенсій в умовах трива-
ючого зростання цін і вартості життя шляхом систематичної ін-
дексації та компенсаційних виплат;

• радикально вирішити житлову проблему в Збройних Силах 
України.

Для вирішення цієї проблеми слід рішити:
• забезпечення військовослужбовців доступними іпотеками та 

довгостроковими кредитами для придбання житла;
• забезпечення житлом за рахунок виділення коштів з бюджету 

для придбання військовослужбовцем та військовим пенсіонером 
власного житла;

• при звільненні з вислугою 25 років і більше, за бажанням гаран-
товано надавати офіцеру та військовослужбовцю-контрактнику 
грошову компенсацію з врахуванням коефіцієнту вартості жит-
ла в місці проходження військової служби;

• одноразове виділення коштів з бюджету України для придбання 
житла на увесь період служби військовослужбовця, тобто розра-
ховане на 25 років контракту проходження військової служби;

• надання компенсації військовим пенсіонерам та забезпечення 
житлом за умови співфінансування з місцевих бюджетів та ці-
льових регіональних програм;

• дієве подолання корупційних ризиків при розподілі житла;
• законодавче врегулювання проблеми «розслужбовлення» житла [3].
З огляду на історично сформовані традиції Українського війська і 

особливості військової служби, включити в систему правового і со-
ціального захисту духовних цінностей, що базуються на ідеях дер-
жавного патріотизму і служіння українському народові. Для цього 
необхідно:

• вирішувати проблеми правового і соціального захисту військо-
вослужбовців та членів їх сімей в контексті формування ша-
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нобливого ставлення суспільства до військової служби, підви-
щення престижності військової служби і формування стійкого 
позитивного «образу військовослужбовця» в громадянській сві-
домості;

• в найкоротші терміни відновити зруйновану систему геро-
їко-патріотичного виховання молоді на історичних традиціях 
Збройних Сил України.

Реалізуючи вищезазначені пріоритети, Українська держава здатна 
забезпечити високу правову і соціальну захищеність військовослуж-
бовців та членів їх сімей, перетворивши їх в стабільну соціальну гру-
пу, яка користується авторитетом серед своїх співгромадян і на яку 
може опертися політичне керівництво держави в захисті національ-
них інтересів та збільшенні авторитету держави на світовій арені.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ВІСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ:  

З ДОСВІДУ КРАЇН НАТО

У більшості країн світу питанням соціального і правового захисту 
військовослужбовців приділяється надзвичайно велика увага. Аналіз 
зарубіжного досвіду забезпечення соціальних гарантій військовос-
лужбовців у порівнянні із соціальним забезпеченням військовослуж-
бовців Збройних сил України (далі – ЗС України) дає змогу дійти та-
ких висновків щодо основних особливостей забезпечення соціальних 
гарантій військовослужбовців:

• більшість нормативно-правових актів України, які розкривають 
сутність забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців 
ЗС України не враховують нинішній рівень життя і затрат, які 
військовослужбовці віддають, захищаючи свою країну, а саме: 
моральні, духовні, психічні, психологічні, фізичні та ін.;

• кожна країна має свої особливості та специфіку забезпечення со-
ціального захисту військовослужбовців. Проте у більшості кра-
їн світу держава піклується як про якість соціального захисту 
військовослужбовців, так і про реальну можливість отримання 
ними цих пільг;

• гідне життя особистості, яке враховує необхідні потреби соці-
ально-культурного розвитку може забезпечити лише гідний рі-
вень соціальних гарантій військовослужбовців;

• для забезпечення соціальних гарантій більшість країн світу ре-
алізують цілий комплекс державних заходів, які спрямовані на 
забезпечення гідного рівня життя і задовільного самопочуття як 
самих військовослужбовців, так і членів їх сімей;

• одним із шляхів покращення забезпечення соціального захисту 
військовослужбовців ЗС України може бути надання кредиту на 
житло або самого житла на пільгових умовах. Це має бути про-
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писано в довгостроковому контракті на службу в ЗС України або 
іншому військовому формуванні, що безпосередньо стимулюва-
тиме до проходження служби.

Отже, нормативно-правове регулювання питань забезпечення со-
ціальних гарантій українських військовослужбовців і членів їх сімей 
має наближатися до міжнародних стандартів, зокрема країн-членів 
НАТО. Саме на це слід націлити вітчизняну специфіку системи со-
ціального забезпечення. Так нормативне регулювання фінансового 
забезпечення військовослужбовців не відповідає стандартам НАТО.

Напрям подальшого реформування має полягати в удосконаленні 
механізму забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців в 
Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.

Соціальний захист військовослужбовців ЗС України – це діяль-
ність держави, спрямована на встановлення правових норм, що забез-
печують реалізацію конституційних прав і свобод, соціальних пільг, 
гарантій та компенсацій для задоволення матеріальних і духовних 
потреб військовослужбовців відповідно до їх особливого виду діяль-
ності, підтримання їхнього статусу в суспільстві.

Військова служба відноситься до особливої сфери діяльності, тому 
військовослужбовці для якісного виконання своїх обов’язків потребу-
ють різних видів забезпечення: матеріального, продовольчого, речово-
го, житлового, медичного та інших. У Збройних Силах України є такі 
види соціального забезпечення, грошове, продовольче, речове, медич-
не забезпечення, житлове, виплата одноразової грошової допомоги у 
разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатно-
сті без встановлення інвалідності військовослужбовців.

Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення соціальних гарантій вій-
ськовослужбовців засвідчує, що найрозвиненіша та відпрацьована си-
стема грошового забезпечення військовослужбовців створена в США 
і країнах НАТО. Вона повністю відкрита для суспільства і інформація 
про соціальний захист посідає надзвичайно вагоме місце в рекламі 
військової служби. Гарантовані соціальні виплати військовослужбов-
цям у США, Німеччині, Франції та у багатьох інших країнах світу 
мають загалом однакову структуру: основні оклади, додаткові випла-
ти і надбавки, продовольча і постійна житлова надбавка (зокрема тим-
часові, спеціальні, заохочувальні виплати і компенсаційні доплати), 
одноразові виплати під час звільнення з військової служби.
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Важливим моментом є те, що в усіх країнах – членах НАТО через 
інфляцію і зростанням вартості життя грошове забезпечення та пенсії 
регулярно підвищуються. Нові ставки, як правило, запроваджуються 
з початком фінансового бюджетного року. Розміри пенсійного забез-
печення регулярно коригуються з урахуванням змін у грошовому за-
безпеченні військовослужбовців і ціновій політиці держави.

Аналізу розміру основного окладу та його частки в структурі гро-
шового забезпечення військовослужбовців збройних сил США засвід-
чує, що частка основного окладу коливається в межах від 62 % до 75 % 
для сержантського складу, та від 72 % до 81 % – для офіцерського 
складу [1].

Порядок нарахування грошового забезпечення, що застосовуєть-
ся на сьогодні в більшості країн Альянсу стимулює просування вій-
ськовослужбовців по службі. Так, зростання грошового забезпечення 
у відносному значенні для офіцерського складу становить до 82 %, а 
для військовослужбовців сержантського і рядового складу – до 115 % 
[2]. Для порівняння, в табл. 1 наведені коефіцієнти диференціації ос-
новних окладів грошового забезпечення військовослужбовців у дея-
ких країнах:

Таблиця 1
Коефіцієнти диференціації основних окладів грошового забез-

печення військовослужбовців у деяких країнах світу та Україні

Військове звання
Деякі країни НАТО

Україна
США Франція Англія У серед-

ньому
генерал-полковник 10,05 – 11,32 10,7 2,82
генерал-майор 7,84 7,34 6,77 7,31 2,40
полковник 5,31 6,31 5,13 5,58 2,13
підполковник 4,51 5,55 4,41 4,82 1,92
майор 3,96 4,90 3,28 4,04 1,72
капітан 3,59 3,35 2,66 3,20 1,57
старший лейтенант 2,73 2,81 2,01 2,52 1,37
лейтенант 2,15 2,55 1,45 2,06 1,28
прапорщик 2,30 1,78 2,31 2,13 1,22
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Військове звання
Деякі країни НАТО

Україна
США Франція Англія У серед-

ньому
старшина 2,68 1,30 – 1,99 1,08
старший сержант 2,25 1,20 2,18 1,88 1,06
сержант 1,88 1,16 1,84 1,63 1,04
молодший сержант 1,47 1,43 – 1,45 1,03
єфрейтор 1,19 – 1,17 1,18 1,01
рядовий 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

У Збройних Силах країн-членів НАТО особливу  роль відво-
дять молодшим командирам. Для стимулювання проходження служ-
би осіб, які перебувають у зрілому віці і мають високий рівень квалі-
фікації і спеціальної підготовки але за рівнем своєї освіти і спеціаль-
ної підготовки не можуть розраховувати на отримання офіцерського 
звання передбачені практично однаковий рівень основних окладів з 
офіцерським складом, які мають військові звання від молодшого лей-
тенанта до капітана.

Поряд із системою грошового забезпечення військовослужбовців 
застосовується інший напрям забезпечення соціальних гарантій вій-
ськовослужбовців у вигляді податкових пільг. Так, військовослужбов-
ці збройних сил США оподатковуються федеральним податком і по-
датком відповідно до Закону про соціальне страхування, як і праців-
ники цивільного сектору. Проте для військовослужбовців встановлені 
значні пільги, зокрема, федеральний податок не стягується з продо-
вольчих надбавок і усіх видів квартирних надбавок, речового забезпе-
чення, а також надбавок, які виплачуються військовослужбовцям, які 
проживають у відриві від сім’ї.

А другий вид податку сплачується тільки з основного окладу, до 
того ж загальний податок обмежений – $48 тис. на рік [1]. Не оподат-
ковуються і компенсації військовослужбовцям, які проходять службу 
за кордоном. Податкові пільги надають досить суттєву прибавку до 
«чистих» доходів військовослужбовців.

Аналіз системи матеріального забезпечення військовослужбовців 
країн-членів НАТО [1–2], дає змогу виокремити п’ять основних еле-
ментів такого забезпечення: прямі регулярні виплати, спеціальні за-
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охочувальні виплати, компенсаційні доплати, пільги соціального за-
безпечення, інші пільги, зокрема для членів сімей.

Соціального забезпечення військовослужбовців ЗС України має 
на меті вирівняти соціальне становище цієї категорії осіб відносно 
до інших членів суспільства, а також встановити додаткові гарантії, 
пов’язані з високим ризиком ушкодження здоров’я чи загибелі, внас-
лідок участі в бойових діях чи військових конфліктах. Соціальне 
забезпечення полягає в безпосередньому наданні державою в особі 
Міністерства оборони України виплат у грошовій та натуральній фор-
мі військовослужбовцям, які мають на них право, надання медичної 
допомоги та забезпечення житлом.

З огляду на зазначене, можемо зазначити, що соціальне забезпечен-
ня військовослужбовців є видом державного соціального забезпечен-
ня, спрямованого на матеріальне задоволення законодавчо визначених 
потреб цих осіб, обумовлених особливостями їх професійного та соці-
ально-правового статусу.

Отже, сфера соціального забезпечення військовослужбовців зазнає 
суттєвих змін, але такі зміни скоріше стосуються кількісної площини, 
а не якісної. Слід також зауважити, що значна кількість прийнятих 
нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення вій-
ськовослужбовців не відповідає рівню життя сьогодні та тим затра-
там (моральним, духовним, психічним, психологічним, фізичним), які 
військовослужбовці віддають, захищаючи свою Вітчизну.
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ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ 
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ

Чинне законодавство України охоплює велику кількість норматив-
но-правових актів і є багатоплановим. У різні періоди життя держави 
потреба в систематизації законодавства буває різною. Для полегшен-
ня практики його застосування використовується систематизація нор-
мативних актів, яка забезпечує доступність законодавства до пересіч-
них громадян, юридичних і фізичних осіб. Проблема збільшення ма-
сиву (кількості) нормативно-правових актів в галузі військового права 
призводить до їх дублювання, нашарування, подвійного тлумачення, 
відміни однієї норми (правила поведінки), що регулює певні військо-
во-публічні відносини з паралельним встановленням аналогічної вій-
ськової норми права але вже в іншому нормативно-правовому акті. 
Все це призводить до плутанини та неоднозначної реалізації норм вій-
ськового права у військово-публічних відносинах.

З метою забезпечення подальшого здійснення структурних право-
вих реформ, впровадження європейських стандартів життя в Україні, 
зміцнення держави в пункті 11 Указу Президента України від 8 листо-
пада 2019 р. №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ 
та зміцнення держави», одним із пріоритетних завдань держаних ор-
ганів, визначено, вжиття заходів із проведення кодифікації законодав-
ства у сфері оборони [1]. Дослідження витоків та етапів історико-пра-
вового розвитку систематизації військового законодавства України, на 
наш погляд, надасть можливість визначити шляхи подальшого розв’я-
зання проблеми кодифікації законодавства у сфері оборони України, 
оскільки норми військового права у своїй сукупності утворюють знач-
ну частину чинного національного законодавства.
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Свого часу професор Р. Лащенко, огляд джерел права литов-
сько-польської епохи розпочав з характеристики загального стану 
українських земель в складі Великого князівства Литовського. На 
думку науковця: «вплив права українського на суспільне життя XIV-
XV ст. у Великому князівстві Литовському не підлягає в наш час 
жодного сумніву». Вплив українського права поширилось, гадав про-
фесор Р. Лащенко, шляхом засвоєння білоруським та литовським на-
родами правових норм кодексу українського права – Руської Правди 
[2, с. 66]. Доведення істинності або помилковості цієї думки – не 
предмет нашого дослідження. Можемо лише констатувати, що профе-
сор Р. Лащенко, в своїх роботах «Лекції по історії українського права 
Литовсько-польської доби» вперше спробував систематизувати істо-
рію українського права.

Держані інституції, в тому числі «військо», що виникло та роз-
вивалось в «християнській козацькій республіці» в свою чергу було 
генетичним послідовним державотворчим процесом, який роз-
почався з часів Київської Русі, наступних Галицько-Волинського, 
Київського та інших українських князівств. Важливість збережен-
ня та існування такої структури української державності як «вій-
сько», широкої палітри розвитку військових-правових відносин на-
було на терені Запорізької Січі обумовлювалась тим, що з другої 
половини XV ст. з остаточної ліквідацією удільного ладу україн-
ських князівств на території України стали утворюватись держав-
ні структури тих держав до складу яких входили українські землі 
(Велике князівство Литовське, Королівства Польського, після 1559 
р. – Речі Посполитої, Угорщини, Молдавії). Незважаючи і на те, що 
уряд Речі Посполитої вбачав в козаках своїх підлеглих, а з середини 
XVII ст. на Запоріжжі формально поширилась влада українських 
гетьманів і зверхність російського царя в межах «вольностей», все 
ж було створено і функціонували не тільки українське військо, а й 
ще військово-правові відносини [3].

В початковий період розвитку українського козацтва в куренях 
козаки спираючись на свій попередній військовий досвід (досвід вій-
ськових походів, військово-суспільного буття), встановлювали певні 
норми військового життя, виробляли відповідний військово-правовий 
світогляд, що в подальшому стало джерелом формування українсько-
го військового законодавства.
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Незважаючи на відсутність загального зводу законів у Запорізькій 
Січі і знання основних військово-правових положень козаками, деякі 
ж певні його сторони військового життя отримували письмове оформ-
лення. Так, в 1762 р. у Війську Запорізькому було визначено: «здила-
но писменное и круговое обязательство впредь в войске запорожском 
всегда содержать и сохранять ненарушимо утвержденные пружним 
войсковым приговором добрые порядки, а именно искорененного во-
ровства к умножению не допускать». В 1764 р. на Січі, з метою бо-
ротьби із злочинністю було ухвалено інші письмові положення, що 
посилювали відповідальність за крадіжки та збереження краденого, 
вводилась заборона брати винних на поруки і навіть в кошового заби-
ралось право помилувати злочинців [3]. Одразу треба зазначити, що в 
Запорізькій Січі звичаєве право збереглось не тільки в пам’яті козаків, 
але було зафіксовано в письмовій формі певною мірою для вирішення 
певних військово-правових питань.

Одним із перших відомих юридичних документів Української 
держави був Статут про устрій Війська Запорозького. На жаль, він 
не зберігся до нашого часу і судити про нього можна лише на основі 
згадок в інших джерелах. Зокрема, посилання на Статут знаходимо в 
універсалах Б. Хмельницького за 1648 та 1650 рр. [4, с. 81, 110]. Статут 
розроблено з ініціативи і за участі гетьмана та прийнято радою стар-
шин наприкінці червня 1648 р. Б. Хмельницький не виносив Статут на 
розгляд загальновійськової ради, свідомо порушивши козацьке право 
з тим щоб: 1) подолати охлократично-демократичні настрої козацтва 
та встановити жорстку державну і військову дисципліну; 2) посилити 
власну владу.

Як справедливо стверджують відомі дослідники України – 
Гетьманщини В. Смолій та В. Степанков, «настанови «Статей» вихо-
дили за межі суто військового статуту» [5, с. 38], адже система ор-
ганів державної влади мала військово-адміністративний характер. 
Інформація, яку знаходимо про Статті у джерелах, свідчить про те, 
що цей правовий збірник визначав обсяг повноважень гетьмана, пол-
ковників, сотників та інших козацьких старшин. Статті стали першим 
правовим джерелом Української держави, яке врегульовувало функці-
онування козацької адміністрації.

Слід зазначити, що Статті про устрій Війська Запорозького не 
набули розвитку. Так, немає відомостей про жоден з гетьманських 



233

універсалів, прийнятих після 1650 року, котрий би посилався на 
цей збірник. Ймовірно, це пояснюється тим, що поступово діяль-
ність козацьких урядів все більше регулюють гетьманські універ-
сали.

На сьогоднішній день юридичного визначення дефініції «військо-
ве законодавство» в науковій та юридичній літературі, відсутнє. В 
Юридичній енциклопедії під редакцією Ю. Шемчушенка зазначено, 
що нормативною основою військового правопорядку – є військове 
законодавство як складова частина єдиної системи законодавства. 
Норми військового законодавства містяться в чинних у Збройних 
Силах нормативно-правових актах [6, с. 456].

Щодо сучасного стану систематизації військового законодавства 
України, зазначимо, що створення Збройних Сил України, розпоча-
лось з підписання Головою Верховної Ради України постанови від 24 
серпня 1991 року №1431-XII «Про військові формування на Україні» 
відповідно до якої було утворено Міністерство оборони України [7]. 
В подальшому Концепція оборони та будівництва Збройних Сил 
України, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 11 
жовтня 1991 року №1659-XII, визначила, що створення Збройних Сил 
України здійснюється в процесі підготовки (удосконалення) правової 
бази, відпрацювання механізму реалізації законів та інших рішень з 
оборонних питань і організації органів адміністративного воєнного 
управління [8].

Отже, саме з цього періоду розпочалась на наш погляд сучасна 
діяльність по удосконаленню та систематизації правової бази з 
питань оборони, державної безпеки і будівництва Збройних Сил 
незалежної України. В подальшому реалізація цієї роботи була 
спрямована на прийняття законів України, таких як про оборону 
України, про Збройні Сили України, про Республіканську гвар-
дію України, про держаний кордон України, про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на 
території України, та членів їх сімей, тощо. Звісно з часом, ви-
щезгадані закони були доповнені, змінені, деякі взагалі скасова-
ні. Тому, на сьогодні назріла нагальна потреба у вироблені удо-
сконаленого механізму систематизації військового законодавства 
України та організації наукових досліджень у галузі військового 
права.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДК 
УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

НА ГАУПТВАХТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Із початком ведення бойових дій на Сході України перегорнуто 
нову сторінку в історії функціонування арештних місць в армії – га-
уптвахт. До трагічних подій 2014 року в державі спостерігалася тен-
денція до їх ліквідації, що загалом вписувалося в канву руйнування 
обороноздатності України. Водночас зараз, коли триває Операція 
об’єднаних сил, поновлення гауптвахт є вкрай необхідним.

Гауптвахта Військової служби правопорядку – спеціальне примі-
щення, яке обладнано в органах управління Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України з метою виконання покарання 
для військовослужбовців, засуджених до арешту, а також тримання 
взятих під варту і затриманих військовослужбовців [1].

На гауптвахтах Військової служби правопорядку (далі – ВСП), 
кімнатах тимчасово затриманих, у спеціальних палатах закладів охо-
рони здоров’я Міністерства оборони України утримуються засуджені, 
підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення, обвинуваче-
ні (підсудні), до яких за вмотивованим рішенням суду, як запобіжний 
захід, обрано взяття під варту, затримані уповноваженими органами 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення до прийнят-
тя рішення судом, затримані за вчинення адміністративних право-
порушень, а також затримані без документів до встановлення особи 
військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки 
України, Державної спеціальної служби транспорту, Служби зовніш-
ньої розвідки України та військовозобов’язані під час проходження 
ними зборів.

Основна відмінність зазначених місць несвободи від слідчих 
ізоляторів та арештних домів полягає у тому, що в них можуть 
утримуватись та відбувати покарання лише спеціальні суб’єкти – 
військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових 
формувань.
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Відповідно до ст. 55 Кримінально-виконавчого кодексу України  
(далі – КВК України) військовослужбовці, засуджені до арешту, відбу-
вають покарання на гауптвахті [2].

На військовослужбовців, засуджених до арешту, поширюється дія 
вимог КВК України та Додатку 12 Статуту гарнізонної та вартової 
служби Збройних Сил України. Так, на гауптвахтах засудженні до 
арешту військовослужбовці утримуються окремо за категоріями: за-
суджені військовослужбовці з числа офіцерського складу – окремо від 
інших категорій військовослужбовців; засуджені військовослужбовці, 
які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, – ок-
ремо від військовослужбовців рядового складу; засуджені військовос-
лужбовці, які проходять службу за призовом, – окремо від засуджених 
військовослужбовців за контрактом [3].

Під час відбування покарання із військовослужбовцями в обов’яз-
ковому порядку проводиться соціально-психологічна робота, спря-
мована на формування та збереження навичок військової служби, 
нейтралізацію негативного впливу умов ізоляції на особистість засу-
джених, профілактику та попередження їх агресивної поведінки щодо 
посадових осіб гауптвахти та варти, інших засуджених військовос-
лужбовців, а також до себе, усвідомлення провини за вчинений зло-
чин.

Значну кількість часу засуджені військовослужбовці приділяють 
вивченню військових дисциплін та статутів Збройних Сил України.

На відміну від виконання покарання у виді позбавлення волі під 
час відбування арешту для засуджених військовослужбовців праця 
не є обов’язковою. Однак начальник територіального управління ВСП 
має право залучати засуджених військовослужбовців до робіт з госпо-
дарського обслуговування та благоустрою території управління без 
оплати їхньої праці, але не більш як протягом двох годин на день.

Однією із особливостей відбування арешту військовослужбовцем є 
те, що під час такого відбування засуджений військовослужбовець не 
може бути представлений до присвоєння чергового військового зван-
ня, призначений на вишу посаду, переведений на нове місце служби, 
звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його 
непридатним до військової служби за станом здоров’я. До того ж час 
відбування арешту в загальний строк військової служби і вислуги ро-
ків для присвоєння чергового військового звання не зараховується, 
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крім випадків, коли зарахування строку арешту відбувається як захід 
заохочення за сумлінну поведінку та ставлення до військової служби.

Засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту ви-
плачується лише оклад за військове звання.

За порушення порядку відбування покарання до засуджених вій-
ськовослужбовців можуть застосовуватись заходи стягнення у виді 
догани або переведення в одиночну камеру на строк до десяти діб.

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та галузевих на-
казів Генерального прокурора України військова прокуратура здійс-
нює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи 
громадян на гауптвахтах та кімнатах (камерах) для тимчасово затри-
маних військовослужбовців зональних відділів (відділень) Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України щодо затриманих, 
взятих під варту та засуджених військовослужбовців за допомогою 
проведення регулярних перевірок, а також належного реагування 
на відомості про можливі порушення законодавства, що містяться у 
скаргах, зверненнях чи будь-яких інших джерелах.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І КОНЦЕПТИ 
НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЯК КОМПЛЕКСНОГО, 
БАГАТОВИМІРНОГО, СОЦІАЛЬНО-СУСПІЛЬНОГО 

ДЕРЖАВНОГО УТВОРЕННЯ

Подальший успішний розвиток Української держави на основі 
стратегії європейської інтеграції неможливий без вирішення пробле-
ми реформування сектору безпеки і оборони.

Саме на сектор безпеки і оборони покладаються основні функції 
забезпечення національної безпеки – захисту державного сувереніте-
ту, територіальної цілісності, конституційного ладу, суспільних цін-
ностей, прав і свобод громадян. Діяльність органів сектору безпеки і 
оборони часто пов’язана з обмеженням прав громадян, що обумовлює 
суспільну чутливість до цих питань.

Відсутність упродовж багатьох років практичних кроків з подолан-
ня деструктивних тенденцій у цьому секторі, значною мірою успадко-
ваних від радянської системи, дефіцит ресурсної підтримки реформ 
у цій царині, – спричинили феномен, коли нереформовані державні 
органи сектору безпеки і оборони можуть самі стати джерелом загроз 
національній безпеці [1].

Спроби реформування окремих ланок та складових сектору безпе-
ки і оборони у минулому, свідчать про їх несистемність та деклара-
тивність. Реформаторська риторика, окремі фрагментарні перетворен-
ня у силових структурах, як правило, підпорядковувались потребам 
здобуття і утримання владного ресурсу. Внаслідок цього втрачаються 
темпи розвитку держави, виникає гострий дефіцит довіри іноземних 
партнерів до України, що, в результаті, обмежує «вікно можливостей» 
з точки зору допомоги у реформуванні з боку розвинутих країн [2, 
с. 102].

Проаналізувавши роботи ряду дослідників, зокрема, Антонова 
В. О., Ліпкана В. А., Пономарьова С. П., Дзьобаня О. П., Настюка В. Я., 
Фурашева В. М., інших, легко дійти висновку щодо загального розу-
міння існуючої проблематики неналежного, неповного та безсистем-
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ного законодавчого регулювання діяльності сектору безпеки і оборо-
ни України.

Насамперед, забезпечення регулювання діяльності сектору безпе-
ки і оборони держави є одним з елементів всієї системи і охоплює весь 
комплекс, пов’язаний з її формування і функціонуванням. При законо-
давчому регулюванні враховуються основоположні норми, поняття і 
механізм безпеки (цілі, функції, принципи методи), об’єднання мето-
дологій комплексного міждисциплінарного підходу. Необхідність де-
тальної регламентації законодавчого регулювання викликана потре-
бами народу України у захисті та розвитку, наявністю великої кіль-
кості органів, відповідальних за прийняття та організацію виконання 
тих чи інших управлінських рішень у сфері безпеки, високою відпові-
дальністю і їх великою цінністю, як для окремого індивіда, так і для 
держави в цілому. Цій аксіомі теоретично повинен відповідати Закон 
України «Про національну безпеку України», прийняттям якого були 
зняті певні системні неузгодженості.

До пріоритетних напрямів та концептів, визначених вказаним 
Законом або конклюдентно ним зумовлених, входить: захист націо-
нальних інтересів; пріоритет договірних (мирних) засобів при вирі-
шенні конфліктів; своєчасність й адекватність заходів захисту наці-
ональних інтересів реальним і потенційним загрозам; сумлінне ви-
конання взятих міжнародних зобов’язань; використання в інтересах 
України механізмів міжнародної безпеки; чітке розмежування повно-
важень і скоординована взаємодія органів державної влади у забезпе-
ченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над 
сектором безпеки та оборони; професіоналізм, відкритість та прозо-
рість у процесі формування і реалізації державної політики.

Разом з тим, аналіз нормативно-правового масиву з питань забез-
печення національної безпеки дозволяє ставити певні актуальні пи-
тання.

Так, Пономарьов С. П. наголошує на необхідності удосконалення 
нормативно-правового забезпечення функціонування сектору безпе-
ки і оборони з урахуванням європейських стандартів шляхом:

• визначення поняття, змісту та адміністративно-правових засад 
функціонування сектору безпеки і оборони України;

• всебічного аналізу ефективності чинної системи та структури 
сектору безпеки і оборони України;
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• з’ясування співвідношення сектору безпеки і оборони України 
та національної безпеки України;

• окреслення принципів функціонування сектору безпеки і обо-
рони;

• розкриття змісту адміністративно-правового статусу суб’єктів 
сектору безпеки і оборони України;

• з’ясування понять, системи та завдань адміністративно-правово-
го регулювання сектору безпеки і оборони України;

• визначення кола адміністративно-правових актів центральних 
органів виконавчої влади щодо формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері сектору безпеки і оборони України;

• з’ясування правової природи адміністративно-правових актів 
ЗСУ, інших збройних формувань, розвідувальних та правоохо-
ронних органів щодо забезпечення сфери сектору безпеки і обо-
рони України;

• з’ясування місця Міністерства оборони України в системі суб’єк-
тів забезпечення сектору безпеки і оборони України;

• визначення кола окремих правоохоронних органів, які мають 
основні, фундаментальні повноваження щодо забезпечення сек-
тору безпеки і оборони;

• окреслення шляхів реформування соціально-економічної та по-
літичної системи України як стратегічного курсу на зміцнення 
безпеки і оборони держави;

• визначення завдання, стану реалізації, контролю та виконання 
Стратегії національної безпеки України як базового правового 
акта в адміністративно-правовому забезпеченні діяльності сек-
тору безпеки і оборони;

• формулювання напрямків адміністративно-правового забезпе-
чення реформування правоохоронної системи держави;

• виявлення деструктивних факторів у сфері безпеки і оборони та 
шляхів їх усунення адміністративно-правовими заходами;

• характеристики парламентського та громадського контролю в 
секторі безпеки і оборони як чинників підвищення ефективності 
діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони [3].

Окрему увагу вказаний науковець приділяє визначенню загально-
го поняття «безпека». Так, на його погляд, загальне поняття безпеки 
полягає: у відсутності неприпустимого ризику, пов’язаного із можли-
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вістю заподіяння будь-якої шкоди життю, здоров’ю та майну грома-
дян, навколишньому природному середовищу, а також у реалізації 
комплексу заходів; у використанні людських i матеріальних pecypciв, 
які призначені для запобігання такій шкоді; у захищеності населення, 
об’єктів довкілля, суспільного i державного майна від небезпеки при 
надзвичайних ситуаціях; у безпечній експлуатації обладнання, спо-
руд, механізмів, що усуває можливість створення загроз для життя, 
здоров’я та інтересів людини, навколишнього середовища та об’єктів 
господарювання [3].

Безумовно, що таке складне і багатовекторне явище, як сектор без-
пеки і оборони регулюється не тільки базовим Законом, а й цілісною, 
взаємопов’язаною сукупністю нормативно-правових актів, що регу-
люють діяльність як цілісних систем, так і підсистем у тій чи іній сфе-
рі безпеки і оборони, серед яких закони України: «Про Збройні Сили 
України», «Про Національну поліцію України», «Про Національну 
гвардію України», «Про Державну прикордонну службу України», 
«Про Службу безпеки України», «Про прокуратуру», «Про судоустрій 
і статус суддів» тощо.

Разом з тим, слід констатувати, що будь який реформаційний 
концепт ускладнюється застарілими структурно-системними під-
ходами до забезпечення національної безпеки і оборони та підхода-
ми щодо визначення принципів організації і діяльності відповідних 
суб’єктів, що мають повноваження у сфері забезпечення національ-
ної безпеки [4].

Відповідно до головних видів безпеки, що законодавчо окреслені, 
пропонується розрізняти три основні елементи сектору безпеки: осо-
биста безпека громадян, громадський порядок (забезпечують право-
охоронні органи), державна безпека (забезпечують спецслужби), вій-
ськова безпека (забезпечує військова організація держави) [5].

Виходячи з того, що сектор безпеки і оборони країни становить 
собою комплексне багатовимірне соціально-суспільне і державне 
утворення, яке складається з різних елементів, взаємопов̀ язаних і вза-
ємодіючих між собою та характеризується цілісністю, стабільністю 
та системним управлінням [1], доцільно запропонувати більш-менш 
універсальне визначення поняття сектору безпеки і оборони як су-
купності органів державної влади, управління, Збройних Сил, інших 
військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, 
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що у взаємодії з органами місцевого самоврядування, іншими пара-
державними та самоврядними суб’єктами, окремими громадянами, 
відповідно до структурно-функціональної організації та компетенції 
покликані гарантувати безпеку особи, суспільства та держави.
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ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАЛЕЖНОЇ 
УРЕГУЛЬОВАНОСТІ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ СЕКТОРУ 

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (ВОЄННОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ)

В умовах постійного існуючих для нашої країни загроз, які у будь-
який час можуть перерости у повномасштабний воєнний конфлікт, за-
безпечення воєнної безпеки і оборони України є найбільш актуальною 
сучасною проблемою. Це обумовлює необхідність пошуку ефектив-
них шляхів та механізмів для своєчасного запобігання і нейтралізації 
наявних та потенційних воєнних загроз та підтримання оборонного 
потенціалу держави на рівні, який гарантуватиме належну її воєнну 
безпеку.

Як відомо, базовим нормативно-правовим актом, що регулює 
функціонування сектору безпеки і оборони, є Закон України «Про 
національну безпеку України» [1], який, зокрема, визначає і розмеж-
овує повноваження державних органів у сферах національної безпе-
ки і оборони, а також визначає серед фундаментальних національних 
інтересів, – перспективу здобуття членства в ЄС і НАТО. Разом з тим, 
як попередня [2], так і чинна редакція Закону про НБУ не у повній мірі 
регулює належне функціонування сектору безпеки і оборони України.

Зокрема, на погляд ряду науковців, чинна редакція «грішить» 
штучно обмеженим переліком суб’єктів сектору безпеки і оборони, і, 
головне, відсутністю прописаного механізму взаємодії між відповід-
ними суб’єктами.

Отже, як вбачається, сектор безпеки і оборони у правовому полі не 
урегульований належним чином, що зумовлює чисельні прогалини та 
неузгодженості при спробі врегулювати відповідне коло суспільних 
відносин. На сьогодні не досягнуто єдиного розуміння, щодо моделі, 
складу, функцій, завдань та взаємодії його складових. У стані дослі-
дження знаходяться методологічні та правові підходи щодо обґрун-
тування та удосконалення цих категорій. Потребують поглибленого 
аналізу недоліки системи державного управління сектором безпеки і 
оборони.



244

Правові проблеми у секторі безпеки і оборони України є важливою 
темою для обговорення, тому що про неї писали відомі вчені, в по-
глядах яких багато єдності, але більшість наукових праць лише кон-
статує певні фактичні недоліки та не містить алгоритмів конкретного 
розв’язання правових проблем у функціонуванні сектору безпеки і 
оборони України.

Таким чином, необхідно хоча б концептуально проаналізувати 
відповідну організаційно-правову проблематику та здійснити пошук 
ефективних шляхів для їх подолання, удосконалення заходів щодо за-
безпечення безпеки і оборони держави та готовності до відбиття по-
тенційної агресії.

Ряд питань зазначеної проблеми вже було досліджено публіка-
ціях: О. С. Бодрука, М. Ф. Єжеєва, В. П. Пилипишина, В. В Циганова, 
С. П. Понамарьова, А. І. Семенченкова, І. М. Дороніна, Ф. В. Саганюка, 
М. М. Лобко, Г. А. Гончаренкова, В. О. Антонова, О. В. Кривенка та ін-
ших. Проте, на даний час не існує комплексного та узагальнюючого 
дослідження заявленої проблематики.

Ф. В. Саганюк і М. М. Лобко вважають, що для вирішення окрес-
леної проблеми необхідно, насамперед, вдосконалити понятійно-кате-
горіальний апарат, тобто, мати взаємозалежні поняття, що необхідні 
як для теоретичного пізнання правової природи державних явищ і 
процесів безпеки і оборони України та законодавчого їх закріплення у 
якості складової підсистеми системи національної безпеки, так і ефек-
тивного стратегічного керівництва сектором безпеки і оборони, чітко-
го визначення його завдань, порядку взаємодії з іншими державними, 
парадержавними та недержавними інститутами [3, с. 44–45].

Що ж стосується системи державного управління та його складо-
вих «галузевих» елементів, доцільно було б проаналізувати відповід-
ний досвід провідних країн світу з врегулювання структур, аналогіч-
них нашому сектору безпеки та оборони.

Так, законодавство США досить детально регламентує повнова-
ження і функції органів державної влади у секторі безпеки і оборони, 
посадові обов’язки їх керівників і кваліфікаційні вимоги до претен-
дентів відповідної посади (зокрема, щодо обіймання посад Міністра 
оборони, Голови Об’єднаного комітету начальників штабів тощо). У 
той же час, у законодавстві США відсутнє визначення як терміну «на-
ціональна безпека», так і сфер, що вона охоплює. Що ж стосується ок-
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ремих аспектів компетенції, то відповідні посадові особи сектору без-
пеки і оборони уповноважені, зокрема, регулярно здійснювати відбір 
і складати переліки критично важливих технологій, які можуть ви-
користовуватися у процесі розробки науково-технічної та фінансової 
політики розвитку озброєнь. Також до структури зазначеного сектору 
законодавчо віднесені численні «тематичні» урядові організації, ор-
ганізації представників промисловості, банківського сектору, науко-
вих установ. І ця досить потужна та розгалужена структура підсилена 
традиційною американською управлінською мобільністю та гнучкі-
стю [4, с. 134; 5, с. 14–15].

Не підлягає доказуванню аксіома, що, виходячи із досвіду між-
народних відносин, переважна більшість держав для забезпечен-
ня своєї безпеки і оборони: а) створюють власні потужні оборонні 
можливості; б) об’єднуються у воєнні союзи. І, безумовно, член-
ство України в НАТО, як запорука безпеки держави, в умовах від-
крито-латентної агресії Російської Федерації та наявності інших 
галузевих та регіональних безпекових загроз, – є пріоритетом дер-
жавної політики. Реалізація цього стратегічного плану залежить 
від здатності довести членам Альянсу нагальність і перевагу тако-
го рішення.

Сидоренко О. О. вважає, що проблема належного функціонування 
сектору безпеки і оборони України криється не тільки в «управлін-
ському аспекті». Докорінної перебудови повинна зазнати і правова 
система держави. Проекти трансформацій окремих елементів пра-
вової системи України присутні і в програмах політичних партій, 
програмних документах численних Урядів України. Однак жодна з 
цих програм не була реалізована з різних підстав або їх сукупності: 
за браком бажання, ресурсів, часу, політичної кон’юктури, протидії 
окремих прошарків суспільства, складності прийняття законодавчих 
рішень тощо. Разом з тим, причина, як вбачається, криється і у від-
сутності системного, наукового підходу до цієї проблеми, сприйняття 
надскладної системи як простого набору законів і підзаконних актів, 
якими можна довільно маніпулювати, не передбачаючи віддалених 
наслідків [6].

В основу реформування сектору безпеки і оборони, безумовно, не-
обхідно покласти загальноприйняті в європейській практиці принци-
пи: верховенство права, деполітизацію, децентралізацію, підзвітність 
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і прозорість у роботі, тісну співпрацю з громадскістю, професійну 
підготовку персоналу, оптимізацію структури.

Досліджуючи проблеми, що пов’язані з розробкою, формуванням 
та реалізацією оборонної політики України, варто звернути увагу на 
внутрішні умови, які суттєво обмежують її спроможності щодо захи-
сту своїх національних інтересів. До таких науковці традиційно від-
носять:

• незбалансованість і незавершеність системних реформ, у тому 
числі і у секторі безпеки та оборони;

• складне економічне становище, високий рівень злочинності, у 
тому числі організованої;

• корупція, високий рівень бідності населення, безробіття;
• недостатньо високий рівень обороноздатності держави, боєздат-

ності Збройних Сил України, інших військових формувань [7, 
с. 27–28].

Нагальними завданнями політики національної безпеки і оборони 
має стати захист таких життєво важливих інтересів України:

• утвердження конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина, створення умов для вільного розвитку людини, реалізації 
її творчого потенціалу через різноманіття форм суспільної орга-
нізації;

• захист державного суверенітету України, її територіальної ці-
лісності, недоторканності державного кордону;

• створення конкурентноспроможної, соціально-орієнтовної еко-
номіки та забезпечення підвищення рівня життя і добробуту на-
селення;

• гарантування безпечних умов життєдіяльності населення, захи-
сту і відновлення навколишнього природного середовища;

• збереження і розвиток духовних і культурних цінностей укра-
їнського суспільства, зміцнення його ідентичності на засадах 
етнокультурної різноманітності [8, с. 6–7].

Отже, у дослідженні викладено сучасне розуміння окремих орга-
нізаційно-правових засад функціонування сектору безпеки і оборони 
України. Доведено, що відносини, пов’язані з державним регулюван-
ням сектору безпеки і оборони, є комплексними, оскільки виникають 
між суб’єктами публічної влади, регламентуються адміністратив-
но-правими нормами і мають управлінський, правоохоронний та пу-
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блічно-сервісний характер. Організаційно-правові основи функціону-
вання сектору безпеки і оборони об’єктивно реалізуються як форма 
державної політики та реальних дій держави, спрямованих на забезпе-
чення національної безпеки, визначення політичних, соціальних, пра-
вових та фінансово-економічних основ діяльності суб є̀ктів сектору 
безпеки і оборони.
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ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В 
ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ

Участь Збройних сил України в міжнародних операціях з підтри-
мання миру і безпеки відіграє важливе значення для нашої держави, 
оскільки розглядається як засіб зміцнення національної безпеки через 
створення стабільного зовнішньополітичного середовища і водночас 
як внесок України у зміцнення системи глобальної безпеки у світі. 
Продовження активної участі держави в міжнародній миротворчій 
діяльності позитивно впливає на зміцнення авторитету та поліпшен-
ня іміджу України на світовій арені як надійного, передбачуваного 
партнера і контрибутора міжнародної безпеки та стабільності, сприяє 
подальшому розвитку співробітництва з євроатлантичними та регіо-
нальними структурами безпеки.

Важливою складовою військового співробітництва стала участь 
нашої держави в миротворчих операціях під проводом НАТО, зо-
крема в операції КФОР у Косово, а раніше в операції СФОР у Боснії 
і Герцеговині. Проте, в 1990-х роках природа миротворчих опера-
цій суттєво змінилася. Загострились невійськові виклики і загрози 
міжнародній безпеці (тероризм, кіберзлочинність, піратство, роз-
повсюдження зброї масового ураження тощо), це вимагає залучен-
ня до миротворчих операцій не лише підрозділів збройних сил, а й 
інших структур сектора безпеки, зокрема МВС, МНС, СБУ. Саме 
тому зазначені державні структури мусять мати законодавчо закрі-
плені функції на таку діяльність, що надасть їм підстави завчасно 
визначати сили та засоби для дій за межами території України та 
готувати їх.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 03.07.1992 
№ 2538-ХІІ, постанови Верховної Ради України від 19.11.1993 № 3626-
ХІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1992 № 461, укра-
їнські військові брали участь у миротворчій місії «Сили ООН по охо-
роні (СООНО-UNPROFOR)» (липень 1992 р. – грудень 1995 р.). Основні 
завдання миротворців: забезпечення проведення конвоїв з вантажем 
гуманітарної допомоги місцевому населенню; сприяння припиненню 
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бойових дій та нормалізація ситуації; патрулювання в зонах відпові-
дальності [1].

Місія ООН у Східній Славонії (ПАООНСС) (квітень 1996 р. – січень 
1998 р.) також відбувалася за участю українських миротворців (по-
станова Верховної Ради України від 25.03.1996 № 102/96-ВР). Збройні 
сили України представляли: 17-та окрема вертолітна ескадрилья – 150 
осіб; 70-та окрема танкова рота – 160 осіб; 64-та окрема спеціальна 
механізована рота – 105 осіб; 8-ма окрема вертолітна ескадрилья – 
96 осіб. Основні завдання, які покладали на українських військових: 
спостереження за виконанням домовленостей про передачу влади під 
контроль перехідної адміністрації ООН; патрулювання в зонах від-
повідальності; перевезення персоналу ООН та супровід гуманітарних 
вантажів [2].

Загалом у 1990-х роках українські військові найчастіше у скла-
ді миротворчих операцій виконували такі завдання: гелікоптерне 
забезпечення; патрулювання зони відповідальності, збір та аналіз 
інформації; моніторинг процесу роззброєння, демобілізації та ре-
інтеграції усіх озброєних угруповань; розвідка, розмінування та 
знешкодження вибухонебезпечних предметів; сприяння у наданні 
гуманітарної допомоги; супроводження гуманітарних вантажів; ве-
дення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; мо-
ніторинг процесу роззброєння, демобілізації, реінтеграції; морське 
патрулювання [3, c. 5–8].

Україна у 2012 р. відзначила 20-річчя своєї миротворчої діяльно-
сті і залишалася активним учасником міжнародного миротворчого 
процесу під егідою ООН, НАТО, ЄС та в межах регіонального спів-
робітництва. Протягом року близько 1 200 військовослужбовців ЗСУ 
взяли участь у 10 міжнародних операціях з підтримання миру і без-
пеки в Республіці Ліберія, Демократичній Республіці Конго, Косово 
(Республіка Сербія), Придністровському регіоні Республіки Молдова, 
Ісламській Республіці Афганістан, Республіці Південний Судан та в 
районі Аб’єй. Організовано і проведено понад 40 планових ротацій на-
ціонального контингенту (персоналу) та забезпечено їхню діяльність 
у районах виконання завдань [4, c. 18–23].

У липні 2018 р. Генеральний штаб повідомив, що Міністерство 
оборони вирішило додатково спрямувати до Афганістану 16 україн-
ських військовослужбовців для участі в миротворчій місії, а також 
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ще двох військових – до Малі. Станом на липень 2018 р. у восьми ми-
ротворчих місіях брало участь 338 наших військових. Українці пред-
ставлені в місіях в Демократичній Республіці Конго і Південному 
Судані, в Афганістані, Косово (Республіка Сербія), на Кіпрі і в інших 
країнах [5].

Отже, миротворча діяльність зародилася в роки холодної війни і 
стосувалася передусім заходів щодо забезпечення дотримання угод 
про припинення вогню, стабілізації обстановки на місцях і найважли-
вішої підтримки політичних зусиль з мирного врегулювання конфлік-
тів [6]. В умовах російсько-української війни міжнародні безпекові 
організації продовжують залучати військових Збройних сил України 
до миротворчої діяльності.
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Олександр Волошинський
курсант 3 курсу Київського факультету Національної академії Національної 

гвардії України

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ 
І ОБОРОНИ ЯК ЦІЛІСНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ

Напрям та зміст реформ у секторі безпеки і оборони ґрунтується 
на стратегічному курсі європейської інтеграції як найвищому пріори-
теті української зовнішньої політики. Зміст цього курсу передбачає 
розвиток взаємовигідного співробітництва з європейськими безпеко-
вими структурами на двосторонній та багатосторонній основі (зокре-
ма, з НАТО) і набуття членства у Європейському Союзі. Така амбітна 
мета потребує якісно нового підходу до дотримання демократичних 
стандартів, підвищення рівня управління, впровадження стандартів 
доброчесності і прозорості.

В основу змін сектору безпеки і оборони повинні бути покладені 
усталені принципи, апробовані у розвинутих європейських демократі-
ях, а саме: відповідність органів сектору безпеки і оборони політичному 
устрою держави; чітке законодавче врегулювання процедур тимчасово-
го обмеження прав людини в інтересах державної безпеки; відкритість 
для демократичного цивільного контролю; цілісність, прозорість, добро-
чесність тощо. Кардинальних змін потребують підходи до фінансування 
сектору безпеки і оборони, ресурсного і кадрового забезпечення тощо.

Реалізація Концепції реформування сектору безпеки і оборони 
України, що введена у дію Указом Президента України від 14 березня 
2016 року № 92/2016, повинна сприяти сформуванню цілісного секто-
ру безпеки і оборони держави [1].

Метою Концепції було задеклароване визначення шляхів форму-
вання національних безпекових та оборонних спроможностей, що 
сприятимуть відновленню територіальної цілісності України у межах 
міжнародно визнаного державного кордону України; гарантування 
мирного майбутнього України як суверенної, незалежної, демокра-
тичної, соціальної, правової держави.

Концепція передбачає створення національної системи реагування 
на кризові ситуації, своєчасне виявлення, запобігання та нейтраліза-



252

цію зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, гарантуван-
ня особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини; забезпе-
чення кібербезпеки та оперативного спільного реагування на кризові 
і надзвичайні ситуації. Також Концепція визначає систему поглядів 
на розвиток безпекових та оборонних спроможностей України у се-
редньостроковій перспективі, сформованих на основі оцінки безпе-
кового середовища та фінансово-економічних можливостей держави, 
здійсненої у рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони 
України [2].

Реалізація зазначеної мети досягатиметься шляхом:
• створення ефективної системи управління сектором безпеки і 

оборони як цілісною функціональною системою;
• об’єднання оперативних спроможностей складових сектору 

безпеки і оборони для забезпечення своєчасного і адекватного 
реагування на кризові ситуації, які загрожують національній 
безпеці;

• постійного підтримання визначених сил безпеки і оборони в го-
товності до виконання завдань за призначенням;

• удосконалення системи планування у секторі безпеки та оборо-
ни, забезпечення раціонального використання державних ресур-
сів тощо [1].

Разом з тим, реалізація заявленої мети та заявленими шляхами 
може бути ускладнена через неврахування певної низки об’єктивних 
закономірностей розвитку суспільства.

Зрозуміло, що будь-який програмний документ повинен ґрунту-
ватись на певному базовому галузевому акті законодавства. З питань 
розвитку і функціонування сектору безпеки і оборони таким є Закон 
України «Про національну безпеку України» [3]. Разом з тим, і цей 
фундаментальний акт містить певні прогалини, розбіжності, «розми-
тості» у визначеннях та формулюваннях і неузгодженості.

Так, Ященко В. А. відмічає, що поняття «державна безпека», ви-
значене у підп.4 п.1 ст.1 вказаного Закону як: захищеність державно-
го суверенітету, територіальної цілісності і демократичного консти-
туційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів 
від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру, – потребує 
уточнення, зокрема в частині «реальних та потенційних загроз». На 
погляд дослідника, слід враховувати те, що загрози носять, переваж-
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но, латентний характер і, зрозуміло, не можуть бути вичерпно ви-
явлені та локалізовані суб’єктами сектору безпеки і оборони, навіть 
найпотужнішими спецслужбами і правоохоронними органами, тому 
орієнтована лише на них національна безпека не буде захищеною. Це 
по-перше.

По-друге, як вбачає зазначений науковець, феномен захищеності 
віддзеркалює лише стан безпеки, а між тим, це об’єктивно процес 
функціонування та нарощування її потенціалу. І у зв’язку з цим, про-
понує наступне формулювання визначення понятійної категорії «на-
ціональна безпека» – це «надійне, стабільне функціонування суспіль-
ства та держави і нарощування їх потенціалу як умови їх існування і 
захищеності від реальних та потенційних загроз» [4, 5].

У той же час Кривенко О. В. окреслив науково-методологічний під-
хід до визначення основних завдань національної безпеки. Науковець, 
виходячи із законодавчо закріпленого визначення національної безпе-
ки як захищеності державного суверенітету, територіальної цілостно-
сті, демократичного конституційного ладу та інших національних ін-
тересів України від потенціальних та реальних загроз, – сформулював 
першочергові завдання юридичної науки в галузі права національної 
безпеки та військового права:

• дослідження і оцінка загроз національним інтересам України 
як в традиційних сферах (воєнна, політична, економічна, соці-
альна, єкологічна, гуманітарна безпека та інші), так і в нових 
сферах, що швидко розвиваються (інформаційна, кібербезпека 
і т.п.);

• дослідження стану і проблематичних питань запровадження 
системи оборонного планування у циклі: проведення оглядів 
(комплексного і галузевих) – вироблення стратегій – реалізація 
положень стратегій у планах розвитку;

• дослідження стану і проблемних питань організації взаємодії 
між складовими сектору безпеки і оборони, вироблення пропо-
зицій щодо законодавчого закріплення завдань щодо реагування 
на нові загрози національним інтересам між складовими секто-
ру безпеки і оборони;

• впровадження в систему підготовки спецілістів з вищою осві-
тою, керівників органів державної влади, стандартів підготовки 
за напрямками: «право воєнної безпеки», «військове право»;
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• відпрацювання механізму доведення до керівництва держави 
результатів напрацювань створених тематичних робочих груп 
науковців і практиків з подальшою реалізацією пропозицій.

На його погляд, наукові розробки та їхнє практичне втілення ма-
ють охоплювати:

• проведення досліджень;
• участь у проведенні оглядів (комплексного і галузевих);
• участь у виробленні стратегій;
• участь у розробленні програм розвитку [6].
Рубан А. В. акцентує увагу на управлінських проблемних аспектах 

у забезпеченні розвитку сектору безпеки і оборони. Так, згідно аналізу 
сучасного стану та тенденцій розвитку державного управління у сфе-
рі національної безпеки і оборони, окреслено, що у нинішніх умовах 
існують різнохарактерні підходи до вирішення проблем національної 
безпеки. І, звісно, кожний суб’єкт сектору при вирішенні тотожних 
завдань має власні «поведінкові алгоритми».

У цьому контексті зазначено, що пріоритети державної політики 
щодо забезпечення національної безпеки й оборони визначаються у 
наступних державних документах: Стратегія національної безпеки 
України, Стратегія воєнної безпеки України, Стратегія кібербезпеки 
України та Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, а 
також в інших документах, які регламентують питання національної 
безпеки й оборони, підлягають схваленню Радою національної безпеки 
і оборони України та затверджуються через укази Президента України.

При цьому проблеми функціонування сучасної системи забезпе-
чення національної безпеки й оборони України полягають у такому: 
відсутність цілком сформованого національного сектору безпеки й 
оборони, який являв би собою цілісне функціональне об’єднання, що 
підлягало б управлінню з єдиного центру; слабкість з інституційної 
точки зору; відсутність професійності кадрового корпусу; наявність 
структурної незбалансованості державних органів сектору безпеки й 
оборони; брак необхідного обсягу ресурсів й їх нераціональне засто-
сування в межах сектору безпеки й оборони; неефективність гарантій 
безпеки України на міжнародному рівні [7].

На погляд Богуцького П. П. (який обґрунтував певні висновки 
щодо поняття та ознак права національної безпеки України), до остан-
ніх необхідно віднести:
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1) право національної безпеки є галуззю права – цілісною множин-
ністю норм, тобто, публічно визначених, легітимізованих правил по-
ведінки, спрямованих на досягнення і забезпечення безпечних умов 
існування та життєдіяльності людини, суспільства і держави;

2) право національної безпеки у системі права України формується 
внаслідок дії правового режиму, маючи власний предмет, яким є су-
спільні відносини сфери національної безпеки, використовуючи метод, 
який полягає в імперативному впливі на поведінку учасників таких су-
спільних відносин і мету, якою постає стан безпеки, тобто захищеності 
національних інтересів від реальних і потенційних викликів та загроз;

3) суб’єктами права національної безпеки є людина, громадянське 
суспільство (інститути громадянського суспільства), держава (дер-
жавні інститути); об’єкти права національної безпеки утворюють на-
ціональні інтереси, які конкретизуються у різних галузях національ-
ної безпеки;

4) право національної безпеки виконує визначені у правовій сис-
темі України функції та засноване на принципах, які підтверджують 
його особливі ознаки та належність до системи права України як 
системної цілісності;

5) для права національної безпеки України властивим є поєднання 
лінійних і нелінійних характеристик, які обґрунтовують його утво-
рення і функціонування як відокремленого комплексного компонента 
системи права;

6) джерелами права національної безпеки є Конституція, законо-
давство, судова практика та відповідні доктринальні положення, що 
стосуються правотворчості та правозастосування у сфері національ-
ної безпеки;

7) законодавство про національну безпеку утворює самостійну га-
лузь у системі законодавства України;

8) право національної безпеки необхідно розглядати як галузь 
юридичної науки у межах наукової спеціальності 081 – «Право» та як 
окрему навчальну дисципліну;

9) найбільш стійкими у системі права є взаємозв’язки права націо-
нальної безпеки з військовим правом, що дозволяє інтегрувати інсти-
туційну та функціональну складові цих системних комплексних утво-
рень на рівні нормативно-правового регулювання, правозастосовної 
практики та подальших наукових досліджень [8, с. 92–93] .
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Таким чином, аналіз досліджень з ключових питань правового ре-
гулювання функціонування сектору безпеки та оборони України доз-
воляє зробити певні узагальнення:

• необхідність існування єдиного управлінського центру, що 
забезпечуватиме діяльність СБО з оптимізованим структур-
но-функціональним компонентом;

• необхідність запровадження управлінського досвіду інших про-
відних країн світу з метою опанування новітніми управлінськи-
ми технологіями;

• необхідність розробки єдиного понятійно-категоріального апа-
рату, універсального як для актів законодавства, так і програм-
них документів.

Отже, реформи сектору безпеки і оборони мають бути чітко орієн-
товані на реалізацію Концепції реформування сектору безпеки і обо-
рони України та оновленої Стратегії національної безпеки України. 
Одночасно означений сектор виступатиме основним інструментом за-
значених програмних документів, що потребуватиме удосконалення 
єдиної системи керівництва сектором безпеки і оборони. Ця єдність 
забезпечується наявністю стратегічної ланки державного управління 
сектором безпеки і оборони, яку складають Президент, Верховна Рада, 
Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки України. Ефективне 
функціонування цієї ланки неможливе без ключового впливу правни-
ків-науковців.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ПОЗИЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

В СИСТЕМІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА ЇЇ 
ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Останні кризові події у світі спричинили виникнення надзви-
чайних ситуацій соціального характеру, які, на жаль, як засвідчила 
практика, не обминули й Україну. Складна суспільна й геополітична 
обстановка, що склалася на південному сході нашої держави, зумо-
вила проведення в цьому регіоні країни антитерористичної операції 
(операції Об’єднаних сил). За таких умов, питання вдосконалення 
службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку набувають 
особливої актуальності.

Як стверджує Д. О. Савочкіна, подальша розбудова правової 
демократичної держави неможлива без утворення ефективної сис-
теми забезпечення національної безпеки, центральним елементом 
якої виступає внутрішня безпека. Саме вона створює умови ста-
лого розвитку суспільства, сприяючи консолідації нації для ефек-
тивного подолання кризових явищ політичного, економічного і 
соціального характеру. Відповідно, військові формування, право-
охоронні та інші державні органи повинні постійно здійснювати 
заходи щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави шляхом 
запобігання, виявлення та припинення різного роду негативних 
явищ певної генези [1, 2].

Загальновідомо, що існуюча система військових формувань і пра-
воохоронних органів не повною мірою відповідає новим суспільним 
відносинам, що склалися в Україні, а отже, не забезпечує належного 
стану боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, гро-
мадської безпеки. Відтак, наявні загрози національній безпеці обу-
мовлюють необхідність реформування системи сил охорони правопо-
рядку в напрямі посилення захисту прав і свобод громадян відповідно 
до вимог міжнародних правових актів та зобов’язань України перед 
європейським і світовим співтовариством.
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Відповідно, сьогодні перед вищим командуванням Національної 
гвардії України постало чимало проблем, що пов’язано зі слабкою вза-
ємодією з іншими силами охорони правопорядку, відсутністю комп-
лексного, узгодженого й системного нормативного забезпечення цієї 
діяльності, неврегульованістю багатьох організаційних і тактичних 
питань і т. д. Значною мірою це обумовлено відсутністю науково об-
ґрунтованих рекомендацій і пропозицій з удосконалення діяльності 
сектору безпеки й оборони України взагалі та недостатньою теоретич-
ною розробкою проблем службово-бойової діяльності Національної 
гвардії України зокрема [3; 4; 5, с. 219].

Згідно з Законом України «Про Національну гвардію України», 
НГУ є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що 
входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призна-
чено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод 
і законних інтересів громадян, суспільства і держави від криміналь-
них та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку 
та забезпечення громадської безпеки, а також, у взаємодії з правоохо-
ронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту дер-
жавного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терорис-
тичних організацій, організованих груп та злочинних організацій [6].

Як свідчить практика, у діяльності утвореної у 2014 році 
Національної гвардії України, вже накопичилося чимало проблем, 
що пов’язано зі слабкою взаємодією з правоохоронними органами 
та іншими військовими формуваннями, відсутністю комплексного й 
системного адміністративно-правового забезпечення цієї діяльності, 
неврегульованістю багатьох організаційних і тактичних питань тощо.

У Стратегії національної безпеки України наголошено на зв’язку 
вказаних проблем із загальною проблемою неефективності системи 
забезпечення національної безпеки і оборони України, яка, у свою чер-
гу, є наслідком несформованості сектора безпеки і оборони України як 
цілісного функціонального об’єднання, керованого з єдиного центру, 
інституційної слабкості, непрофесійності, структурної незбалансова-
ності органів сектора безпеки і оборони тощо. Вбачається, що реалі-
зація Стратегії та виконання запланованих заходів дозволить розви-
ток НГУ як військового формування з правоохоронними функціями, 
збільшить її спроможність щодо забезпечення громадської безпеки, 
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фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури, участь в охо-
роні і обороні державного кордону України, а також забезпечить під-
тримку НГУ операцій Збройних Сил України у кризових ситуаціях, 
що загрожують національній безпеці, та в особливий період [7].

Як стверджує Корнієнко Д. М., феномен службово-бойової діяль-
ності НГУ як дієвого засобу вирішення кризових ситуацій, потребує 
його комплексного вивчення, а також напрацювання засобів взаємодії 
з представниками різних центральних органів виконавчої влади, дер-
жавних структур та недержавних організацій у забезпеченні безпеки 
громадян, захисту конституційного устрою, суверенітету та територі-
альної цілісності держави службово-бойовими засобами [8].

Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України визначає, 
що «…основні зусилля з розвитку сектора безпеки і оборони зосере-
джуватимуться на поетапному та узгодженому нарощуванні опера-
тивних спроможностей сил безпеки і оборони та рівня їх готовності до 
невідкладного реагування на виклики й загрози національній безпеці 
України» [9].

Враховуючи викладену узагальнену проблематику, доцільно у 
якості прикладу розглянути організаційно-правові питання взаємодії 
НГУ зі Службою безпеки України.

Як окремий структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, 
Національна гвардія України, відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом», безпосередньо здійснює боротьбу з терориз-
мом шляхом запобігання, виявлення та припинення злочинів, вчи-
нених з терористичною метою, розслідування яких віднесене зако-
нодавством України до компетенції органів внутрішніх справ; надає 
Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідні 
сили та засоби; забезпечує їх ефективне використання під час прове-
дення антитерористичних операцій [10].

Крім того, відповідно до чинного законодавства [6], підрозділи 
НГУ мають право оперативно реагувати на дії незаконних воєнізо-
ваних або збройних формувань (груп), терористичних організацій, 
організованих груп та злочинних організацій, припиняти терорис-
тичну діяльність, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та 
здоров’я військовослужбовців та вимагають від особового складу 
високого рівня професійної підготовки, а також можуть забезпечу-
вати державну безпеку і захист державного кордону, припинення 
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терористичної діяльності незаконних воєнізованих або збройних 
формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп 
та злочинних організацій (але виключно у взаємодії з правоохорон-
ними органами). Таким чином, підрозділи НГУ виступають важ-
ливою складовою реагування на надзвичайні ситуації соціального 
характеру.

Основою взаємодії підрозділів СБУ та НГУ є правова, організа-
ційна та тактична складові. Звідси основні заходи з удосконалення 
правового регулювання взаємодії СБУ та НГУ в умовах надзвичай-
них ситуацій соціального характеру можливо поділити на такі гру-
пи:

• розроблення правових засад взаємодії СБУ та НГУ під час реа-
гування на надзвичайні ситуації соціального характеру;

• розвиток організаційних засад взаємодії частин та підрозділів 
СБУ та НГУ під час реагування на надзвичайні ситуації соці-
ального характеру;

• удосконалення тактичних засад взаємодії підрозділів СБУ та 
НГУ під час реагування на надзвичайні ситуації соціального ха-
рактеру [4].

Отже, для діяльності НГУ пріоритетними напрямами реформу-
вання повинні бути такі напрямки, як: соціалізація діяльності НГУ; 
оптимізація структури НГУ і реформування її системи управління; 
імплементація загальноєвропейських стандартів підготовки особово-
го складу й запровадження позитивного зарубіжного досвіду; ство-
рення ефективної системи логістики; вдосконалення на усіх рівнях 
взаємодії НГУ з іншими органами, що виконують завдання у сфері 
забезпечення національної безпеки та оборони України; забезпечення 
відкритості діяльності НГУ для демократичного цивільного контро-
лю тощо.

Таким чином, можемо зробити висновок, що подальша розбудова 
громадянського суспільства в Україні та проголошена інтеграція до 
європейського співтовариства обумовлюють необхідність переорієн-
тації підходу правоохоронних органів і військових формувань на пи-
тання забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю, 
передусім під час ускладнення оперативної обстановки; виникнення 
надзвичайних ситуацій певної генези, зокрема, зміщення акценту в ді-
яльності вказаних сил охорони правопорядку на захист прав і свобод 
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людини та громадянина, законних інтересів суспільства й держави; 
поновлення порушених прав, свобод та інтересів; усунення причин та 
умов, які сприяють вчиненню таких правопорушень; ліквідацію (міні-
мізацію) наслідків від протиправних діянь.

Для опрацювання тематики дослідження, окрім текстуально зазна-
чених, додатково використовувались джерела, зазначені у бібліогра-
фічному описі за №№ 11–14.
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Черняховського, підполковник

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВь 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Слід зазначити, що сьогодні Дисциплінарним Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України Збройних Сил України регламен-
тується порядок притягнення військовослужбовців до дисциплі-
нарної відповідальності. Сутність дисциплінарної відповідально-
сті військовослужбовців міститься в негативній оцінці неналежної 
поведінки військовослужбовця. Така поведінка суперечить вимо-
гам військової дисципліни і має вияв у застосуванні до військовос-
лужбовця владою уповноважених на те командирів та начальників 
передбачених законом заходів впливу – дисциплінарних стягнень. 
Суб’єктом дисциплінарного проступку є військовослужбовець, 
який проходить військову службу за призовом або у добровільному 
порядку (за контрактом). На даний час у Збройних Силах України 
за умов відсутності переліку дисциплінарних проступків кожен ко-
мандир (начальник) може визнавати те чи інше діяння проступком 
та на власний розсуд накладати (чи не накладати ) за його вчинення 
стягнення. Це тягне за собою вкрай негативні наслідки а саме не 
виключається можливість виявлення понадмірної вимогливості та 
несправедливості з боку командира до підлеглих з формальним до-
триманням усіх вимог щодо застосування дисциплінарних стягнень 
або залишення без уваги значних військових правопорушень, що 
потребують покарання [1].

Характерною рисою дисциплінарної відповідальності є наявність 
відносин службової підпорядкованості між особою, що скоїла просту-
пок, та командиром або начальником який має право притягати вій-
ськовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Згідно вимог 
Статуту, накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців, 
як правило, можуть лише безпосередні начальники, яким військовос-
лужбовець підпорядкований за службою, хоча б тимчасово, окрім 
випадків коли військовослужбовець знаходиться у відрядженні, від-
пустці, тощо [2].
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У сучасній науці відсутнє єдине тлумачення дисциплінарного про-
ступку проте у світлі норм Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України притаманні специфічні особливості, а саме:

1) скоєння дисциплінарного проступку суб’єктом потребує офіцій-
ного попередження порушника про належне виконання ним обов’яз-
ків по службі, а за необхідності – накладання дисциплінарного стяг-
нення;

2) на військовослужбовців які порушили військову дисципліну або 
громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінар-
ні стягнення, які визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил 
України і відповідають військовому званню військовослужбовця та 
дисциплінарній владі командира; що вирішив накласти на винну особу 
дисциплінарне стягнення. Правила військової дисципліни розповсю-
джуються також на громадян, які звільненні з військової служби з пра-
вом носіння військової форми одягу, під час носіння цієї форми одягу;

3) прийняттю рішення командиром (начальником) про дисциплі-
нарне стягнення може передувати службове розслідування з метою 
уточнення обставин його скоєння, встановлення причин і умов, що 
сприяли вчиненню правопорушення, та встановлення ступеня вини 
правопорушника;

4) з метою громадського впливу на порушників військової дисци-
пліни можна обговорювати їх діяння на зборах особового складу за-
лежно від військового звання правопорушника;

5) вчинення дисциплінарного проступку відповідним суб’єктом є 
підставою для усунення військовослужбовців від виконання службо-
вих обов’язків;

6) стосовно кожного випадку зазначеного правопорушення стар-
ший начальник зобов’язаний прийняти відповідне рішення тощо [2,3].

На основі норм Дисциплінарного статуту Збройних Сил України 
та інших нормативно-правових актів можна доповнити зазначений 
перелік специфічних особливостей дисциплінарного проступку ще й 
такими додатковими характеристиками:

а) накладання дисциплінарного стягнення потребує дотримання 
правил військової субординації з урахуванням звання і посади пра-
вопорушника;

б) дисциплінарний проступок за своєю юридичною природою не 
становить значної шкоди і, зокрема, суспільної небезпеки;
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в) у зв’язку з тим, що дисциплінарний проступок є досить поши-
реним правопорушенням, військовослужбовець, який систематично 
скоює зазначений делікт, автоматично стає суб’єктом профілактичної 
та право виховної роботи, і на підставі стійкої системності їх вчинен-
ня навіть може бути звільнений з числа військовослужбовців;

г) дисциплінарний проступок має не тільки протиправний харак-
тер, а й аморальний, що є ознакою аморальної поведінки військовос-
лужбовця.

Отже, підбиваючи підсумок слід зазначити, що сьогодні дисциплі-
нарна відповідальність військовослужбовців містить низку особли-
востей, а саме:

а) вона відрізняється більшим колом складів військових правопо-
рушень через більшу кількість юридичних обмежень які встановлю-
ються до військовослужбовців у порівнянні з іншими суб’єктами дис-
циплінарної відповідальності;

б) командир має специфічні повноваження щодо притягнення вій-
ськовослужбовців до дисциплінарної відповідальності та передбача-
ються специфічні умови для її реалізації;

в) регулюється тільки спеціальними нормами права, які діють у 
сфері військовослужбових відносин;

г) за скоєння адміністративних правопорушень військовослужбов-
ці можуть бути притягнуті як до дисциплінарної так і до адміністра-
тивної відповідальності;

д) відсутній чіткий перелік підстав притягнення військовослуж-
бовців до дисциплінарної відповідальності та суб’єкти, які можуть 
накладати вказані стягнення.

Отже сьогодні є суттєві прогалини у правовому регулюванні дис-
циплінарної відповідальності військовослужбовців проте в цілому 
правове регулювання дисциплінарної відповідальності відповідає 
критеріям країн членів НАТО . Для вдосконалення зазначеного питан-
ня має місце необхідність внесення певних змін до Дисциплінарного 
статуту Збройних Сил України.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАТРИМАННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ДОСТАВЛЕННЯ ТА 

ПРИЙОМ ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
У ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Самовільне залишення військової частини або місця служби є од-
ним із найпоширеніших військових кримінальних правопорушень. 
Його суспільна небезпечність визначається тим, що військовослуж-
бовець, самовільно залишаючи частину або місце служби, умисно не 
виконує покладені на нього обов’язки, порушує порядок проходження 
служби, ставить себе поза військовим колективом. Навіть короткочас-
на відсутність військовослужбовця на службі може послабити боєз-
датність військового формування. Тривале ухилення від військової 
служби – це порушення військовослужбовцем свого конституційного 
обов’язку захищати Вітчизну. Зважаючи на це, визначення особливос-
тей досудового розслідування таких злочинів завжди залишається ак-
туальним.

Після затримання військовослужбовця працівниками правоохо-
ронних органів, військовим патрулем або іншими представниками 
влади потрібно з’ясувати, чи не чинив він опору, а також чи зізнався у 
своїй причетності до військової служби. Опір працівникам правоохо-
ронних органів, поєднаний із насильством, підлягає додатковій ква-
ліфікації за відповідними статтями КК України. Вказані обставини 
потрібно з’ясовувати шляхом допиту осіб, які здійснювали затриман-
ня, витребування рапортів, довідок із медичних установ тощо. Якщо 
затриманий намагався приховати свою причетність до військової 
служби, часом закінчення злочину вважається не фактичне затриман-
ня, а час, коли достовірно стало відомо, що особа є військовослуж-
бовцем. Різниця у часі може бути доволі значною, а про причетність 
затриманого до військової служби може стати відомо з його слів або 
інших джерел: повідомлення командира військової частини, військо-
вого комісаріату, інформаційного центру про знаходження у розшуку. 
Навпаки, якщо у період самовільного перебування поза межами вій-
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ськової частини військовослужбовець протягом певного часу не мав 
реальної можливості повернутися (наприклад, перебував на стаціо-
нарному лікуванні або до нього застосовувався запобіжний захід, зна-
ходився у полоні або був заручником, зазнав іншого протиправного 
впливу на свідомість), цей проміжок часу повинен бути виключений із 
загального часу ухилення від військової служби під час формулюван-
ня повідомлення про підозру [1].

Для ефективного виконання заходів щодо затримання військо-
вослужбовців Законом України «Про Військову службу правопо-
рядку у Збройних Силах України» (далі – Служба правопорядку), 
визначено, що військовослужбовцям Служби правопорядку під 
час виконання покладених на них завдань надається право затри-
мувати і тримати військовослужбовців Збройних Сил України та 
інших військових формувань, утворених відповідно до законів 
України, військовозобов’язаних під час проходження ними зборів 
на гауптвахтах Служби правопорядку з метою застосування тимча-
сового запобіжного заходу, крім випадків, визначених військовими 
статутами Збройних Сил України, на строки, встановлені законом: 
підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, обви-
нувачених (підсудних), які переховуються від органів досудового 
розслідування або суду, засуджених, які ухиляються від виконання 
кримінального покарання; які вчинили дії, що створюють реальну 
загрозу для оточуючих, або які виявили непокору законній вимозі 
військовослужбовця Служби правопорядку; затримувати осіб у вій-
ськовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного розла-
ду і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, 
з негайним повідомленням лікувального закладу або командирів 
(начальників) військовослужбовців для вирішення питання щодо їх 
негайного огляду у відповідних лікувальних закладах; під час про-
ведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю 
людей, обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на 
окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг; зупиняти і огля-
дати з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв докумен-
ти на право користування та керування ними [2].

Засудженого військовослужбовця на підставі вироку суду, який 
набрав законної сили, направляють до дисциплінарного батальйону. 
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Суд разом із своїм розпорядженням про виконання вироку надсилає 
копію вироку тому органу Служби правопорядку у Збройних Силах 
України на який покладено обов’язок виконати вирок. З моменту от-
римання розпорядження суду начальник органу управління Служби 
правопорядку, у зоні діяльності якого розташована гауптвахта (вій-
ськова частина), на якій утримувався (перебував) засуджений військо-
вослужбовець до набрання вироком законної сили, у триденний строк 
під конвоєм відправляє його у дисциплінарний батальйон [3].

Прийом засуджених військовослужбовців, які прибули до дисци-
плінарного батальйону, здійснюється командиром дисциплінарного 
батальйону або його заступником разом з командиром дисциплінар-
ної роти (командиром групи утримання офіцерів), начальником ад-
міністративної групи (стройової частини) та начальником медичної 
служби частини (фельдшером) у визначеному наказом командира дис-
циплінарного батальйону приміщенні.

Про прийом засудженого військовослужбовця до дисциплінарного 
батальйону командир дисциплінарного батальйону протягом трьох 
діб письмово повідомляє суд, яким його засуджено, та направляє по-
відомлення одному із членів сім’ї або близьких родичів за вибором 
засудженого, у якому вказується місцезнаходження дисциплінарного 
батальйону та роз’яснюються права засудженого.

Після прибуття засудженого військовослужбовця до дисциплінар-
ного батальйону заступник командира дисциплінарного батальйону 
по роботі з особовим складом вивчає його документи та проводить 
з ним бесіди. До повного вивчення, але не більше 10 діб, засуджений 
військовослужбовець утримується окремо від інших засуджених вій-
ськовослужбовців. У цей період з ним проводяться заняття з пред-
метів загальновійськової підготовки, у тому числі заняття з охорони 
праці [4].

Таким чином, з огляду на вищезазначене є підстави вважати, що 
на сьогодні існує чітко відпрацьована система щодо затримання, до-
ставлення та прийом військовослужбовців у дисциплінарному ба-
тальйоні Військової служби правопорядку. Проте, на нашу думку, 
враховуючи особливості проходження військовослужбовцями вій-
ськової служби у зоні проведення Операції об’єднаних сил, є певні 
особливості та недоліки, які потребують вдосконалення та окремо-
го дослідження.
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СУЧАСНІ І РЕТРОСПЕКТИВНІ ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ 
НА ПОНЯТІЙНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ

Ефективне державне управління національною безпекою перед-
бачає систематизацію, деталізацію, класифікацію, визначення за-
кономірностей, взаємозв’язку та внутрішньої ієрархії між ними, а 
також основними поняттями, які використовуються при досліджен-
ні національної безпеки. Сьогодні теорія національної безпеки та 
теорія державного управління оперує багатьма поняттями. Серед 
них, зокрема: «національна безпека», «стратегія національної без-
пеки», «регіональна безпека», «міжнародна безпека», «національні 
інтереси», «загроза національним інтересам», «система національ-
ної безпеки», «система забезпечення національної безпеки», «сектор 
безпеки» [1, с. 76].

При цьому, переважна більшість науковців позиціонує державне 
управлінням у сфері національної безпеки як сукупність дій, заходів, 
закладів органів державної влади, за допомогою яких забезпечується 
збереження цілісності суспільства, суспільний прогрес, в контексті 
дотримання взаємоприйнятого балансу інтересів особи (громадяни-
на), суспільства і держави [2, с. 116].

Аналізу та розв’язанню проблем державного управління в кон-
тексті забезпечення системи безпеки, у тому числі в умовах право-
вої невизначеності окремих аспектів заявленої проблематики, при-
свячено чимало наукових робіт: О. Борисенко, C. Бєлої, А. Дєгтяра, 
С. Домбровської, О. Євсюкова, О. Іляш, В. Коврегіна, С. Майстра, 
С. Полторака, В. Садкового, Г. Ситника, В. Степанова, Д. Юрковського, 
інших.

Планування, розробка та реалізація ефективної політики у сфері 
управління національної безпеки є складною проблемою в силу своєї 
багатогранності та всебічності, тому що, перш за все, передбачає вра-
хування економічних, соціологічних, психологічних та інших чинни-
ків у їх сукупності, взаємозв’язку та взаємозалежності.
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Під державним управлінням (як універсальної категорії) розумі-
ється комплекс спрямованих дій та заходів, за допомогою яких від-
будеться узгодження інтересів держави, суспільства та громадян [3].

Державне управління у сфері національної безпеки спрямоване на 
захист: природи – як сфери, де існує людина; людини – її прав та сво-
бод; соціальних груп – їх самобутності та статусу; суспільства – його 
цінностей, як матеріальних так і духовних, набутих протягом існу-
вання держави; держави – її суверенітету, державних кордонів, недо-
торканості, політичної та всебічної незалежності [4, с. 333–334].

Сучасний погляд на державне управління як у сфері національної 
безпеки, так і в інших питаннях державного будівництва, вимагає 
комплексного підходу до правового забезпечення цієї галузі, вирі-
шення проблем правового регулювання, намагання не допустити про-
галин, слабких місць, невизначеностей, можливостей багатобічного 
тлумачення та неузгодженості базових понятійних категорій. До пи-
тань правового регулювання забезпечення безпеки країни відносять 
не лише традиційно питання воєнні, а й комплекс економічних, соці-
альних, соціологічних, релігійних, національно-етнічних, політичних 
(у тому числі, міжнародно-політичних) чинників тощо.

Питання створення системи державного управління у сфері наці-
ональної безпеки за умови внутрішньо- й зовнішньополітичної діяль-
ності України в умовах невизначеності та нестабільності, формування 
нових завдань суб’єктам, які вживають заходи у цій сфері у відповідь 
на тенденції та безпосередні загрози національній безпеці, що пов’я-
зані з військовою агресією на суверенну територію України, у науко-
вій літературі розглядалися з різних сторін. Це може бути пов’язано з 
тим, що формування системи державного управління України в умо-
вах зовнішньої агресії – складний процес, який здійснюється в чіткій 
гармонії з міжнародно-правовими та загальноєвропейськими стан-
дартами забезпечення провадження зовнішньополітичної діяльності 
держави, а також зі стандартами захисту суверенітету, територіальної 
цілісності та непорушності державних кордонів, реалізації її політич-
них, торговельно-економічних та інших національних інтересів, а та-
кож відновлення територіальної цілісності Української держави, ре-
інтеграція тимчасово окупованих та неконтрольованих територій [5].

Як будь-яке соціально-правове утворення, система державного 
управління у сфері забезпечення національної безпеки України має 
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свою мету (належний розвиток і функціонування об’єкта впливу), 
принципи та функції, суб’єктний склад. При цьому, система вирі-
шує завдання властивими тільки їй інституційними методами й 
інструментами, а також засобами, тобто, використовує певні орга-
нізаційно-правові й функціональні механізми. Крім того, цю систе-
му складають загрози національній безпеці у зовнішньополітичній 
сфері, національні інтереси, цінності та потреби (об’єкти), державні 
й недержавні суб’єкти забезпечення внутрішньо- й зовнішньополі-
тичної діяльності України. Відповідно, до пріоритетів внутрішньо- 
й зовнішньополітичної діяльності щодо забезпечення національної 
безпеки України та його мети, можемо визначити загальні функції 
державного управління у сфері національної безпеки України в 
умовах нестабільності:

1. Стратегічне прогнозування в контексті нових загроз національ-
ній безпеці України, що можуть стати територіальними претензіями 
до України з боку окремих держав. Державне управління в цій сфері 
має вирішувати довгострокові, перспективні завдання, розв’язання 
яких відбуватиметься в умовах певної невизначеності, якщо органи 
виконавчої влади не матимуть прогнозів. В управлінському процесі 
прогнозування використовують і як функцію, і як принцип, і як метод 
управління. Тому, органи виконавчої влади України у сфері забезпе-
чення національної безпеки мають розробляти прогнози, управляти 
ними, розв’язувати свої завдання на їх підставі.

2. Стратегічне планування щодо забезпечення національної без-
пеки у внутрішньо- і зовнішньополітичній сфері. Методика плану-
вання в державному управлінні в цій сфері ґрунтується на принципах 
науковості, комплексності, багатоваріантності рішень, виборі опти-
мального варіанта, нормативності тощо.

3. Організація державного управління у сфері внутрішньо- й зов-
нішньополітичної діяльності. Державне управління іноземними спра-
вами – це діяльність органів держави, спрямована на проведення зов-
нішньої політики України. Згідно зі статтею 18 Конституції України, 
зовнішньополітичну діяльність України спрямовано на забезпечення 
її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного й 
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтова-
риства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного 
права.
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4. Координація діяльності органів виконавчої влади у внутріш-
ньо- й зовнішньополітичній сферах, яку виконують МВС України, 
МО України, МЗС України, а також Воєнний кабінет РНБО (робочий 
орган Ради національної безпеки і оборони) в особливий період [6]. 
Координація, як функція державного управління у сфері національної 
безпеки, забезпечує узгодження діяльності систем державного та вій-
ськового управління в умовах нестабільності;

5. Контроль у державному управлінні у сфері національної безпе-
ки має свої особливості щодо його здійснення як у мирний час, так і в 
особливий період, тобто, інформація про справжній стан справ щодо 
виконання завдань з забезпечення національної безпеки має надава-
тись безперервно, своєчасно та неспотворено [3].

Розглядаючи державне управління у контексті забезпечення дер-
жавної безпеки, доцільно зупинитись на питаннях предметної компе-
тенції базових складових сектору безпеки та оборони.

Правоохоронна та спеціальна сфера державного управління.
Правоохоронна та спеціальна діяльність у сфері державного управ-

ління здійснюється уповноваженими державою установами, орга-
нізаціями та спрямована на запобігання виникненню умов і причин 
можливих та вчинених суспільно небезпечних явищ, припинення їх 
розвитку та ліквідацію наслідків.

Правоохоронна та спеціальна діяльність унеможливлює її імпле-
ментацію з підприємницькою діяльністю та платними послугами.

Правоохоронна та спеціальна діяльність у сфері державного управ-
ління забезпечується здійсненням:

• правоохоронної діяльності;
• розвідувальної діяльності;
• контррозвідувальної діяльності.
Правоохоронна та спеціальна діяльність у сфері державного управ-

ління забезпечується:
• своєчасним прогнозуванням та виявлення тенденцій розвит-

ку криміногенної ситуації, оцінювання ступеню небезпеки та 
масштабів злочинності на національному, регіональному, місце-
вому та міжнародному рівнях;

• спроможністю правоохоронних, розвідувальних органів та спе-
ціальних служб випереджувального виявлення та своєчасно-
го реагування на загрози у сферах державного управління, які 
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впливають на національну безпеку України, з метою їх нейтра-
лізації;

• постійним удосконаленням правових механізмів та організацій-
них засад протидії загрозам національним інтересам держави та 
суб’єктам національної безпеки;

• підвищенням рівня взаємодії правоохоронних органів та спе-
ціальних служб у протидії злочинності, яка загрожує об’єктам 
національної безпеки України;

• випереджувальним визначенням шляхів та способів захисту та 
охорони об’єктів національної безпеки України;

• розробленням, затвердженням та впровадженням критеріїв оці-
нювання діяльності правоохоронних, розвідувальних органів та 
спеціальних служб;

• дієвою системою захисту державного управління від проти-
правних зовнішніх та внутрішніх впливів;

• якісним здійсненням спеціальної діяльності (розвідуваль-
ної, контррозвідувальної) по недопущенню проявів розвіду-
вально-підривної діяльності іноземних спецслужб на терито-
рії України, впровадження дієвої системи захисту громадян 
України від протиправних впливів за межами України;

• постійним вдосконаленням засобів та технологій забезпечення 
національної безпеки суб’єктами здійснення правоохоронної 
та спеціальної діяльності, забезпечення висококваліфікованим 
персоналом.

Воєнна сфера державного управління.
Повна трансформація Збройних Сил держави під сучасні умови, 

виклики та вимоги.
Адаптування Збройних Сил до ведення сучасних (сетецентричних, 

гібридних, асиметричних) війн. Впровадження нових видів військово-
го мистецтва, в першу чергу, в галузі військово-політичного управлін-
ня озброєннями та стратегічного управління.

Збільшення інвестицій у нові, перспективні технології, що спри-
ятимуть нарощуванню потенціалу ЗСУ та інших військових форму-
вань, створених відповідно до законів України; при цьому ключове 
місце відводиться визначенню основних напрямків в галузі науко-
во-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з модернізації існую-
чих та розробки нових, високотехнологічних зразків озброєнь.
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Розробка концепції мережевоцентричних підходів військового бу-
дівництва та підготовка військ (сил) до ведення сучасних воєнних дій.

Нарощування можливостей командування бойових дій в кіберпро-
сторі, подальше формування його видових компонентів і зональних 
центрів при об’єднаних командуваннях.

Повсюдне відпрацювання сценаріїв наступальних і активних обо-
ронних кібероперацій під час навчань і тренувань.

Підвищення рівня індивідуального захисту інформаційно-керу-
ючих систем (кібергігіена) за рахунок підтримки в робочому стані і 
своєчасного оновлення спеціального захисного програмного забезпе-
чення і операційних систем, а також використання кращих комерцій-
них розробок в галузі забезпечення комп’ютерної, мережевої та інфор-
маційної безпеки.

Розробка оперативних концепцій забезпечення безпеки військових 
комп’ютерних мереж і систем, архітектури їх побудови [7].

Повертаючись до суто правової проблематики з забезпечення 
державної безпеки, доцільно згадати основні галузеві закони: як 
чинний, так і той, що чинність втратив [8]. Проте, обидва закони 
споріднює те, що державну політику з питань забезпечення націо-
нальної безпеки вони регулюють: фрагментарно, незбалансовано та 
досить суперечливо.

Значною мірою, це є результатом відсутності в Україні попередньо-
го законопроектного кваліфікованого аналізу та прогнозування дер-
жавної політики національної безпеки, а також ефективних механізмів 
її впровадження, тобто, практичного, організуючого та регулюючого 
впливу з боку органів державної влади на основні стратегічні параме-
три (індикатори, показники) з метою досягнення національних цілей.

В контексті аналізу існуючої проблематики державного управ-
ління у сфері національної безпеки, доцільно окреслити одну з ви-
значальних причин «обмежено задовільного» стану, – недостатня 
кількість відповідної методичної, наукової, навчальної літератури та 
відсутність належним чином підготовлених фахівців з державного 
управління у сфері національної безпеки.

Жодна з держав не в змозі одночасно охопити весь комплекс про-
блемних питань у сфері національної безпеки і приступити до їх ви-
рішення. Є досить очевидні обмеження на засоби та ресурси, які є в її 
розпорядженні, способи їх застосування. Звідси постає необхідність 
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визначення пріоритетних національних інтересів та цілей, які мають 
бути уточнені при розробці політики національної безпеки.

Беручи до уваги Україну, то за будь-яких умов, політика націо-
нальної безпеки, перш за все, має бути націлена на забезпечення гео-
політичних інтересів України, її незалежності, політичної стабільнос-
ті, прогресивного соціально-економічного розвитку.

При цьому, у сфері внутрішньої політики, головною передумовою 
досягнення захищеності національних інтересів має бути об’єднання 
нації для вирішення завдань духовного, культурного та матеріального 
порядку на грунті загальної стабільності та злагоди в державі, нена-
сильницького розв’язування внутрішніх суспільних конфліктів, а у 
зовнішній – на планування та здійснення зовнішньополітичних акцій 
під кутом зору забезпечення національних інтересів.

Отже, важливим чинником розуміння сутності державного управ-
ління в будь-якій сфері суспільної життєдіяльності, зокрема, націо-
нальної безпеки, є усвідомлення його принципів, суб’єктів і функцій, 
які вони виконують. Ознайомившись із науковими напрацюваннями 
та нормативною базою в означеній сфері, визначаємо, що інституцій-
ний базис державного управління у сфері національної безпеки ста-
новлять відповідні сили (інституції), які реалізують загальні та спе-
ціальні функції. Визначено також, що суб’єкти системи державного 
управління у сфері національної безпеки тісно взаємодіють між со-
бою, проте, кожний із них спеціалізується на вирішенні конкретних 
завдань, відповідно до своєї предметної компетенції. У результаті та-
кої взаємодії, ці суб’єкти доповнюють один одного, у наслідок чого, 
утворюють єдину організаційно-функціональну систему, що є ядром 
забезпечення провадження безпекової внутрішньо- й зовнішньополі-
тичної діяльності держави. Водночас,потребують законодавчої кон-
кретизації роль і місце деяких публічних інституцій у забезпеченні 
національної безпеки України. Це стосується, зокрема, МЗС України, 
політичних партій, суспільних рухів, ЗМІ та ін., а, відтак, і їх методич-
ний інструментарій функціонування [3].

Таким чином, при розробці та реалізації політики національної 
безпеки, головна увага має бути зосереджена на стратегічному пла-
нуванні, вирізнятися жорстким прагматизмом і точним розрахунком 
в напрямку реалізації національних інтересів, перш за все, тих, які 
визначають пріоритети державного будівництва.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВИМ 
ЗЛОЧИНАМ: ДОСВІД КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

Необхідність вивчення інституту юридичної відповідальності вій-
ськовослужбовців у складних військово-політичних та соціально-еко-
номічних умовах реформування суспільства, в цілому, і у Збройних 
Силах, зокрема, не викликає сумніву. Одним з найважливіших за-
вдань на сьогоднішній день є реальне забезпечення державної безпе-
ки, підтримання на високому рівні бойової та мобілізаційної готовно-
сті Збройних Сил України і додержання суворого режиму законності 
в суспільних відносинах у сфері обороноздатності держави, в зв’язку з 
чим правове регулювання кримінальної відповідальності військовос-
лужбовців набирає особливого значення.

Аналіз правового регулювання кримінальної відповідальності вій-
ськовослужбовців зарубіжних країн відкриває перед юристами нові 
горизонти, дозволяє їм краще пізнати право своєї держави [1, c. 256]. 
Адже специфічні риси останнього мають особливо чіткий прояв по-
рівняно з іншими правовими системами, озброюють їх ідеями й аргу-
ментами, які неможливо отримати навіть при дуже хорошому знанні 
вітчизняного права.

При вивченні англосаксонської правової системи перш за все звер-
німося до кримінального законодавства Великобританії, у якому від-
повідальність за військові злочини передбачена в нормативних актах, 
призначених для вирішення питань військової дисципліни в сухопут-
них військах, військово-повітряних та воєнно-морських силах. Розгляд 
справ про військові злочини віднесено до компетенції воєнних судів 
Великобританії, що комплектуються військовим командуванням, яко-
му підпорядковані ці суди, й у подальшому військове командування 
затверджує їх вироки. Військово-кримінальне законодавство містить 
посилання на правомочність Міністра оборони, Ради оборони, інших 
органів управління й посадових осіб щодо можливості прийняття 
ними особистих нормативних актів з питань кримінальної відпові-
дальності й покарання військовослужбовців. У законодавстві Великої 
Британії воєнними злочинами визнаються злочини, що заборонені 
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міжнародним гуманітарним правом разом із злочинами проти миру й 
безпеки людства і які були вчинені під час війни, збройного конфлік-
ту або під час воєнної окупації. При цьому воєнні злочини припус-
кають серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права. 
Термін «серйозність» відсилає до статей 50, 51 Женевської конвенції 
«Про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали загибель 
корабля, зі складу збройних сил на морі» (1949 р.) До серйозних по-
рушень належать порушення, пов’язані з незаконними діями, коли ці 
дії спрямовані проти майна або осіб, які користуються заступництвом 
цієї Конвенції, а саме: навмисне вбивство, тортури й нелюдське по-
водження, що включають біологічні експерименти, навмисне спричи-
нення тяжких страждань або серйозного каліцтва, нанесення шкоди 
здоров’ю, незаконне, довільне й те, що проводиться у великому масш-
табі, руйнування, заволодіння майном, що не викликано воєнною не-
обхідністю [2, c. 1042–1047].

Воєнно-кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки 
було побудовано здебільшого на воєнно-кримінальному законодав-
стві Великобританії. Основним документом у військовій сфері є при-
йнятий 5 травня 1950 р. Єдиний кодекс воєнної юстиції. Особливої 
уваги цей кодифікований нормативно-правовий акт приділяв питан-
ням використання правових засобів під час війни, у різноманітних 
озброєних конфліктах, у тому числі при розв’язанні національних і 
міжнародних суперечностей. У США воєнне командування наділено 
правом затвердження тих чи інших воєнних судів, правом контролю 
їх діяльності й затвердження їх рішень, а також призначенням усіх 
посадових осіб в органах воєнної юстиції. Згідно з поправкою V до 
Конституції США «ніхто не повинен притягуватися до відповідаль-
ності за тяжкий чи інший ганебний злочин інакше, як за постановою 
або за обвинуваченням, яке було винесене присяжними Великого 
журі, за винятком випадків порушення справ, що стосуються складу 
сухопутних і морських сил». Якщо правомочний командир визнає, що 
зібрано достатньо матеріалів для розгляду справи у воєнному суді, 
він дає вказівку офіцеру, що проводить розслідування, скласти обви-
нувальний акт і подати його до воєнного суду. Він же своїм наказом 
призначає, який (спеціальний чи загальний) воєнний суд потрібно 
скликати для розгляду цієї справи, хто буде головуючим по справі, 
хто членами воєнного журі, хто обвинувачем, хто захисником, а також 
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визначає час та місце розгляду справи. Вирок суду набуває чинності 
після його розгляду цим командиром, який скликав суд, з подальшим 
затвердження його рішення вищестоящим воєначальником [3].

Як бачимо, у Великобританії і США взаємодія кримінального й 
воєнно-кримінального права знаходить вияв у тому, що воєнна судо-
ва практика використовує прецеденти, утворені як воєнними судами, 
так і судами загальної юрисдикції, і навпаки. Обидві галузі взаємно 
доповнюються стосовно вирішення того чи іншого питання. Прояв 
специфічності, автономності воєнно-кримінального права полягає в 
тому, що воно має свої джерела, повністю відокремлені від загального 
кримінального права.

На відміну від Великобританії та США, воєнно-кримінальне пра-
во Федеративної Республіки Німеччина вирізняється нормативною 
впорядкованістю і структурованістю джерел, стійким дотриманням 
загальноправових принципів, забезпеченням суворої юридичної тех-
ніки. Єдиним джерелом воєнно-кримінального права ФРН є «Воєнно-
кримінальний закон» (Wehrstrafgesetz), який регулює питання кримі-
нальної відповідальності військовослужбовців. Закон має чітку і зро-
зумілу структуру, охоплює всі кримінально карані діяння, пов’язані з 
порушенням військового обов’язку, містить у собі норми як Загальної, 
так і Особливої частини. Цей закон, як свідчить коментар до парагра-
фа 3, не є закритим, незалежним законом, а являє собою своєрідне 
доповнення до Кримінального кодексу ФРН і застосовується до вій-
ськовослужбовців, якщо Кримінальний закон безсилий. До спеціаль-
них джерел воєнно-кримінального права Німеччини також відносять 
закони «Про військовий обов’язок», «Про статус військовослужбовця» 
та ін. [4].

Основним джерелом воєнно-кримінального права Франції є 
«Кодекс воєнної юстиції» (далі – КВЮ), який уперше було прийнято 
в 1857 р. Цей кодифікований нормативний акт складався з 4-х книг: 
«Судоустрій»; «Компетенція воєнних судів»; «Судочинство»; «Про 
злочини та покарання». В основу книги IV лягли воєннокримінальні 
закони Наполеона І, які проіснували понад 60 років. Перелік злочи-
нів і донині майже не змінився, але покарання за їх вчинення були 
суттєво знижені. У 1928 р. було прийнято КВЮ для сухопутних 
військ, у 1938 р. – КВЮ для воєнно-повітряних та для воєнно-мор-
ських сил, норми яких практично не відрізнялися від норм КВЮ 
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для сухопутних військ (1928 р.) і проіснували до набрання чинності 
КВЮ 1965 р., який з доповненнями і змінами діяв до 2006 р. Нині 
у Франції діє КВЮ 2006 р., який за традицією теж складається з 
4-х книг: «Організація й компетенція воєнних судів»; «Воєнно-
кримінальне судочинство»; «Покарання, що застосовуються судами 
Збройних Сил і за порушення військового порядку»; «Воєнна жан-
дармерія та воєнно-поліцейські суди». Як видно, КВЮ містить у 
собі норми не лише кримінального права, а й ті, що регламентують 
утворення й компетенцію воєнних судів, процедуру розгляду кри-
мінальних справ та ін. Він визначає, що воєнні суди призначають 
покарання, передбачені у кримінальному законі, у відповідності із 
загальними принципами і правилами кримінального права. У тих 
випадках, якщо до військовослужбовців неможливо застосувати ту 
чи іншу норму Кримінального кодексу або якщо існують особливос-
ті її реалізації в умовах Збройних Сил, безпосередньо у статті КК 
робиться посилання на відповідну статтю КВЮ [5].

Таким чином, хоча в багатьох зарубіжних державах відповідаль-
ність за військові злочини передбачена в самостійному законі та деякі 
українські науковці наполягають на прийнятті окремого закону [6, c. 
178]. Hа наш погляд, для вітчизняної системи кримінального законо-
давства прийняття цього закону буде недоречним, оскільки він пови-
нен або дублювати положення Загальної частини Кримінального ко-
дексу України, без яких кваліфікація військових злочинів і призначен-
ня за них покарання неможливі, або ж при застосовуванні норм такого 
закону потрібно буде використовувати норми чинного Кримінального 
кодексу України, що нівелюватиме сенс прийняття окремого законо-
давчого акта.
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ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНІ АДМІНІСТРАЦІЇ:  
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Період ведення бойових дій на сході України вносить свої коректи-
ви і в сферу публічного адміністрування та управління, такі умови іс-
нування громадян безпосередньо стосуються Донецької та Луганської 
областей, тому крізь приціл зброї, життя на лінії відсічі збройної агре-
сії виглядає зовсім по-іншому.

Необхідність забезпечення державних та суспільних інтересів, 
контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини та 
громадянина, вимагає створення спеціальних державних органів, 
яким будуть надані відповідні повноваження.

Для вирішення багатьох питань, що постали після захоплення те-
риторій нашої держави, задля вирішення негайних питань держав-
ного управління та керівництва прифронтовими адміністративними 
територіальними одиницями Верховною Радою України прийнято 
Закон України від 03.02.2015 року № 141-VIII «Про військово-цивільні 
адміністрації», яким визначено організацію, повноваження і порядок 
діяльності військово-цивільних адміністрацій, що є тимчасово ство-
реним державним органом з елементами військової організації управ-
ління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності на-
селення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, що не 
має на меті зміни або скасування конституційно закріпленого права 
територіальних громад на місцеве самоврядування.

При дослідженні поняття «Адміністративно-правовий статус дер-
жавних органів» варто зазначити, що єдиної думки серед науков-
ців щодо визначення терміну «адміністративно-правового статусу» 
немає. Наприклад Стеценко С. Г. пояснює його як сукупність прав, 
обов’язків та гарантій їх реалізації, що визначені у нормативно – пра-
вових актах [1, с. 90].

У свою чергу В. Я. Малиновський розкриває дану дефініцію через су-
купність таких основних елементів як завдання, цілі, відповідальність, 
компетенція, порядок створення та діяльності органів влади [2, с. 378].
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Поняття військово-цивільних адміністрацій визначено стат-
тею 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 
і розкривається таким чином: «це тимчасові державні органи у 
селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі 
Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі 
їх утворення для виконання повноважень відповідних органів 
у районі проведення антитерористичної операції) або у складі 
Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (у разі 
їх утворення для виконання повноважень відповідних органів 
у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для 
забезпечення дії законів України, забезпечення безпеки і нормалі-
зації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії 
актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним ак-
там, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі зброй-
ної агресії Російської Федерації, зокрема проведення антитерорис-
тичної операції» [3].

Фактичною підставою створення військово-цивільних адміністра-
цій є неможливість виконання місцевими органами державної влади, 
покладених на них завдань, з причин фактичного саморозпуску, не-
виконання своїх повноважень, неможливості проведення виборів до 
відповідних органів місцевого самоврядування.

Влучно було підкреслено В. Й. Шевченко те, що особливістю ді-
яльності військово-цивільних адміністрацій є покладення на них ви-
конання як управлінських, розпорядчих, економічних, фінансових, 
юрисдикційних, так і правоохоронних функцій. Більше того, оскільки 
функції військово-цивільних адміністрацій реалізуються в умовах ве-
дення бойових дій, то вони можуть змінюватись, залежно від обста-
новки, що склалась.

Варто відзначити, що перелік функцій таких адміністрацій не є 
вичерпним, що потребує удосконалення шляхом їх упорядкування та 
систематизації на законодавчому рівні [4].

Позитивним аспектом у забезпеченні високої ефективності діяль-
ності військово-цивільних адміністрацій є саме надання їм повнова-
жень як з питань національної безпеки, так і у сфері діяльності органів 
місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій.
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Окрім функцій та повноважень специфіка військово-цивільних ад-
міністрацій полягає у їх підпорядкуванні. Внаслідок того, що адміні-
страції наділені широкими повноваженнями вони підпорядковуються 
одночасно Президенту України, Верховній Раді та Кабінету Міністрів. 
Президент України має повноваження у разі потреби утворювати та 
ліквідовувати військово-цивільні адміністрації, призначає голів таких 
адміністрацій, визначає перелік посад. Підпорядкування Кабінету мі-
ністрів України є також цілком логічним, адже на військово-цивільні 
адміністрації покладається виконання обов’язків органів виконавчої 
влади. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль за 
діяльністю військово-цивільних адміністрацій.

Також вплив на діяльність адміністрацій має Командувач об’єд-
наних сил через Об’єднаний оперативний штаб ЗС України або ке-
рівник Антитерористичного центру, залежно від поставлених перед 
адміністраціями завдань при їх створенні. До компетенції згаданих 
посадових осіб відноситься організація, планування та контроль за 
виконанням заходів у сфері забезпечення безпеки і оборони держави, 
та координація та контроль за діяльністю військово-цивільних адмі-
ністрацій [3].

Зі створенням військово-цивільних адміністрацій припиняються 
повноваження органів місцевого самоврядування та відповідних сіль-
ських, селищних, міських, районних у містах радах. Кузьменко Д. О. 
у своїй праці наголошував на проблемі процедури припинення повно-
важень органів виконавчої влади, та було запропоновано вирішення 
питання шляхом створення спеціальних комісій, на які б покладались 
обов’язки з передачі майна від органів, що припиняють свою діяль-
ність до військово-цивільних адміністрацій [5].

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вій-
ськово-цивільні адміністрації» щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій» від 
17.12.2020 дещо заповнив прогалини у законодавстві щодо питань, що 
стосувалися бюджетної сфери, а, також, проблеми переходу повнова-
жень від органів, що припиняють діяльність до військово-цивільних 
адміністрацій. Цей же закон закріплює перехід майна на правах пра-
вонаступництва, з визначеними у ньому особливостями [6]. Однак, є 
потреба в детальному визначенні саме процедури передачі майна до 
військово-цивільних адміністрацій, приділивши при цьому належну 
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увагу пропозиції науковців щодо створення тимчасових комісій, які б 
займались даним питанням.

Окрім організаційних питань у сферах розпорядження майном та 
передачі повноважень, серед вчених правників піднімалась тема по-
дальшої трудової діяльності працівників органів, що припиняють ді-
яльність. Зокрема, отримання працівниками вихідної допомоги при 
звільненні, можливості переводу на посаду до військово-цивільної 
адміністрації тощо [5, с. 82].

Більше того, серед науковців існує висловлювання щодо недо-
цільності заміни у містах, селищах та селах системи місцевого са-
моврядування в повному обсязі. Це обумовлено тим, що певні сфери 
суспільного життя повинні залишатись поза компетенцією військо-
во-цивільних адміністрацій. Зокрема висловлюються позиції, що 
призначення директорів шкіл, дитячих садочків, а також контроль 
за їх діяльністю, вирішення інших питань освіти не повинно покла-
датись на органи, що мають функції у сфері національної безпеки та 
оборони [5, с. 83].

Варто не погодитись з такою позицією, адже дуалістичний ха-
рактер функцій є саме тією особливістю, яка відрізняє їх від інших 
органів державної влади. До того ж особливий статус територій, на 
яких створюються військово-цивільні адміністрації, вимагає зосере-
дженого «в одних руках» військового контролю над усіма сферами 
діяльності.

Отже, військово-цивільні адміністрації, які покликані представля-
ти інтереси держави та забезпечувати захист її громадян на територі-
ях (районах) ведення бойових дій, дійсно є унікальними та станом на 
сьогодні необхідними органами. Однак, як показує практика у вітчиз-
няному законодавстві є ще ряд прогалин та неточностей, на які слід 
звернути увагу та виправити на законодавчому рівні.
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АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 
ВІДЧУЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

Виходячи із загальноприйнятої практики, відчуженням майна як 
у господарському, так і у цивільному праві є передачею майна у влас-
ність іншій особі. З огляду на це, можна зазначити, що відчуження 
майна завжди пов’язане з припиненням права власності і саме це є 
основною визначальною ознакою відчуження як правової категорії. 
Зауважимо, що схоже за змістом визначення наведено у Порядку від-
чуження об’єктів державної власності, за яким відчуження майна – 
передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам 
за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком [1]. З цього 
визначення випливає наступна ознака відчуження майна, а саме: воно 
має відбуватися за процедурами та у спосіб, що унормовані законо-
давством.

Аналізуючи спеціальне законодавство на предмет особливостей 
відчуження військового майна, відмітимо статтю 6 Закону України 
«Про правовий режим майна у Збройних Силах України» де вказано, 
що відчуження військового майна здійснюється Міністерством оборо-
ни України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підпри-
ємства та організації, визначені ним за результатами тендеру, після 
його списання [2]. В нашому випадку слід звернути увагу на наявність 
тендеру як спеціальної процедури визначення уповноважених підпри-
ємств та організацій, а також на те, що військове майно повинно бути 
списане перед його відчуженням. Тобто це означає, що військове май-
но не може бути реалізоване поза визначеними процедурами.

Вказана норма також прослідковується у Положенні про порядок 
відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, де відчу-
ження військового майна визначається як вилучення військового май-
на із Збройних Сил у результаті його реалізації через уповноважені 
підприємства (організації) [3]. Таким чином, наступною ознакою від-
чуження військового майна є те, що його реалізація відбувається че-
рез уповноважені підприємства (організації), зокрема і ті, які входять 
до складу Державного концерну «Укроборонпром».
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В свою чергу, реалізація військового майна – господарська опера-
ція, що здійснюється уповноваженим підприємством (організацією) 
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими ци-
вільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав влас-
ності на військове майно іншим юридичним або фізичним особам на 
платній або компенсаційній основі, у тому числі господарська опера-
ція щодо продажу об’єктів нерухомого військового майна разом із зе-
мельними ділянками, на яких вони розташовані [3].

Отже, якщо мова йде про реалізацію військового майна, то в її ос-
нові є договірна природа, а відтак потребують детального досліджен-
ня такі істотні умови договору як предмет і ціна. З приводу предме-
ту слід зазначити, що у загальному вигляді це військове майно, а от 
уточнювати предмет можливо за різними критеріями класифікації 
військового майна, категоріями військового майна, галузевою належ-
ністю військового майна тощо.

Щодо ціни як істотної умови реалізації військового майна, то слід 
зазначити, що у спеціальному законодавстві вживається така катего-
рія як «вартість» у відношенні саме до військового майна. Зокрема, 
у статті 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних 
Силах України», зазначено, що методика оцінки вартості військового 
майна, а також порядок його реалізації розробляються Міністерством 
оборони України, узгоджуються із заінтересованими міністерствами 
та іншими центральними органами виконавчої влади і затверджують-
ся Кабінетом Міністрів України [3].

Вартість військового майна на дату його надходження до сфери 
управління Міноборони визначається за його закупівельною ціною 
або за вартістю (ціною), зазначеною в укладених на його виготовлен-
ня та поставку договорах з урахуванням вимог законодавства. А от 
переоцінка військового майна здійснюється у разі його списання, ре-
алізації, відчуження та утилізації, а також за рішеннями начальників 
служб забезпечення органів військового управління за закріпленою 
номенклатурою з урахуванням вимог Національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в державному секторі [4].

Визначення залишкової вартості військового майна здійснюється 
комісією з переоцінки (оцінки) військового майна, яка створюється 
на підставі наказу командира (начальника) військової частини (цен-
тру забезпечення) або командира (начальника, керівника) вищого рів-
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ня, якому ця військова частина (центр забезпечення) безпосередньо 
підпорядковані [4]. При цьому застосовуються положення Методики 
визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань, згідно з якою залишкова вартість вій-
ськового майна – вартість заміщення (відтворення) військового май-
на з урахуванням сукупного коефіцієнта зносу. Вартість заміщення 
(відтворення) військового майна є первісною вартістю такого майна, 
яка використовується для визначення залишкової вартості військо-
вого майна [5].

Поряд з цим вказана Методика містить визначення термінів «до-
говірна ціна», «ринкова ціна військового майна», «ціна придбання», 
що також дає підстави зробити висновок про наявність цивілістичної 
категорії «ціна» в якості істотної умови договірних відносин для ці-
лей відчуження, реалізації, утилізації, списання та оренди рухомого 
військового майна.

Окремо слід звернути увагу на те, що питання визначення вартості 
військового майна також можуть бути досліджені в рамках проведен-
ня експертизи військового майна, в межах повноважень щодо прове-
дення відповідно до законодавства оцінки майна, майнових прав та 
здійснення професійної оціночної діяльності.

Зокрема, в сфері експертної оцінки, слід виділити завдання щодо 
визначення вартості наданих на дослідження об’єктів, які використо-
вуються як військове майно. В такому випадку орієнтовний пере-
лік питань, що потребує вирішення є таким: – яке найменування та 
призначення наданого на дослідження об’єкта? – чи укомплектовано 
наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної 
документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість 
або невідповідність? – який ступінь зносу наданого на дослідження 
об’єкта? – яка залишкова вартість об’єкта станом на визначену дату? – 
яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням 
наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу 
аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)? – яка вартість лікві-
дації об’єкта станом на визначену дату? – який розмір матеріально-
го збитку, завданий у результаті пошкодження чи повного знищення 
об’єкта? [6].

Таким чином, дослідивши спеціальне законодавство щодо відчу-
ження військового майна, вважаємо, що вказані відносини носять до-
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говірний характер; предметом відчуження є військове майно, а осо-
бливими ознаками такого відчуження є: припинення права власності, 
наявність унормованих процедур та способів відчуження військового 
майна, належність військового майна до списаного, наявність тенде-
ру як спеціальної процедури визначення уповноважених підприємств 
та організацій для реалізації військового майна. Поряд з категорією 
«ціна» в якості істотної умови договірних відносин для цілей відчу-
ження, реалізації, утилізації, списання та оренди рухомого військово-
го майна у спеціальному законодавстві використовується також кате-
горія «вартість військового майна».
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СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ДОСВІД КРАЇН НАТО

Український народ тривалий час боровся за незалежність та за право 
мати свою власну державу. В умовах збройної агресії Російської Федерації 
проти України, питання дотримання норм міжнародного гуманітарного 
права під час проведення операції Об’єднаних сил набувають особливої 
актуальності. Оскільки неухильне їх виконання всіма хто залучається 
до її складу забезпечує Україні високий ступінь довіри в міжнародних 
відносинах, що дає змогу налагоджувати зв’язки з країнами-членами 
Євроатлантичного співтовариства, використовувати їх досвід, поглиблю-
вати взаємодію та впроваджувати програми оборонної співпраці, покра-
щувати нормативно-правову базу у сфері безпеки та оборони.

Наразі наша держава продовжує йти до набуття повноправного член-
ства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору, що визначено в Конституції України [1; 2]. Важливим фак-
тором, що впливає на зближення з цими організаціями, є побудова 
правової держави та реальна дія принципу верховенства права. Тому 
імплементацію міжнародного гуманітарного права в систему націо-
нального законодавства України слід розглядати як один із чинників 
наближення до стандартів НАТО та вдосконалення національного за-
конодавства України.

Практичною проблемою в контексті даного питання є імплемента-
ція норм міжнародного гуманітарного права на рівні силових струк-
тур України. Так, наприклад, В. Дяченко зазначає про абсолютну 
необхідність у підвищенні правової культури військових [3, с. 59]. 
Слід також зазначити, що про це йде мова і у Декларації, прийнятій 
Міжнародним інститутом гуманітарного права у Сан-Ремо [4, с. 617]. 
З цього випливає питання про необхідність реального та ефективного 
виконання норм міжнародного гуманітарного права на рівні відповід-
них структур, а також про формування правової культури військових 
керівників у конкретно взятому підрозділі.
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Більш детально розглядаючи цю проблему, слід зауважити на спе-
цифічності міжнародно-правової культури військових керівників, яка 
полягає у тому, що нормами права неможливо врахувати всі штатні 
ситуації, а командир планує, приймає рішення, віддає накази, контро-
лює законність дій на підставі рівня своєї правосвідомості з врахуван-
ням приписів міжнародного гуманітарного права імплементованого у 
національне законодавство.

Вже згадуваний вище В. Дяченко на основі аналізу вітчизняних та 
зарубіжних досліджень порівняв рівень правової культури військових 
керівників різних держав, та прийшов до висновку, що рівень правової 
культури відносно високий у армії США, достатній у збройних силах 
деяких західноєвропейських країн, низький в арміях країн колишньо-
го радянського блоку, у тому числі й армії Російської Федерації. Крім 
того, звернув увагу на те, що зневага до приписів міжнародного гума-
нітарного права притаманна і Українській армії [3, с. 59].

Актуальна для сучасних збройних формувань нашої країни про-
блема правової регламентації дійсних військових дій та підвищення 
рівня міжнародно-правової культури військових керівників армії, 
мала місце у США після завершення війни у В’єтнамі в зв’язку із 
морально-правовою невизначеністю цієї війни та процесом рефор-
мування збройних сил. Американський дослідник Д. Грехем зазна-
чає, що цю прогалину було вирішено шляхом прийняття Програми 
Міністерства оборони з права війни, якою встановлено, що вико-
нання норм права війни (implementation) стає частиною політики 
США у всіх збройних конфліктах міжнародного та не міжнародного 
характеру. Дана програма включає у себе обов’язкові гуманітарні 
правила при плануванні і веденні бойових дій, а також межі відпо-
відальності за їх порушення [5, c. 50]. З практичної точки зору слід 
відзначити, що більшість нормативних актів в галузі права зброй-
них конфліктів США надруковані у доступних джерелах, простою 
для пересічного військового мовою з поясненням та схемами. Також 
варто зазначити, що рівень імплементації норм міжнародного гума-
нітарного права у силових структурах країн Європи та США значно 
відрізняється від досягнутого державного (конституційного) зако-
нодавчого рівня цих країн.

То чому б не використати вже наявний досвід США з даного пи-
тання незважаючи на те, що Україна й так виконує свої міжнародні зо-
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бов’язання в межах підписаних міжнародних угод, у тому числі щодо 
імплементації норм міжнародного гуманітарного права усіма наявни-
ми в її розпорядженні правовими засобами на рівні як конституційно-
го, так і загального законодавства.

Ратифікація Україною низки міжнародних договорів стала важ-
ливим етапом на шляху входження нашої держави у європейський 
політико-правовий простір [6]. Європейська практика свідчить, що 
норми міжнародного права найбільш ефективно застосовуються тоді, 
коли вони безпосередньо включені у внутрішньодержавне право. І тут 
Україні слід використовувати кращий досвід країн НАТО щодо імпле-
ментації міжнародного гуманітарного права.

Поряд з цим, необхідним є вивчення та дотримання норм міжна-
родного гуманітарного права військовослужбовцями сил безпеки та 
оборони України, які виконують бойові завдання, враховуючи здо-
бутки та прорахунки армій країн НАТО. Тому слід звертати особливу 
увагу саме на підготовку особового складу з правових питань, що сто-
суються національного та міжнародного законодавства з міжнародно-
го гуманітарного права. Адже якісну підготовку можливо проводити 
тільки при належній організації всієї правової роботи в відповідних 
силових структурах.

Процес імплементації міжнародного гуманітарного права в си-
стему національного законодавства України продовжується, адже 
законотворчість не зупиняється. Вносяться зміни до існуючих нор-
мативно-правових актів, приймаються нові, розробляються проекти 
майбутніх законів, постанов, рішень. Відповідно тема імплементації 
міжнародного гуманітарного права в систему національного законо-
давства України не залишається осторонь.

Та в цьому процесі потрібно вивчати та впроваджувати позитив-
ний досвід країн НАТО, що в подальшому надасть змогу Україні стати 
повноправним членом Європейського Союзу та Північноатлантичного 
альянсу з метою забезпечення її національних інтересів і безпеки 
шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва за 
загальними принципами і нормами міжнародного права.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Указом Президента України від 21.04.1999 року «Про заходи щодо 
вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іно-
земними державами» (далі – Указ Президента України) передбачено, 
що метою військово-технічного співробітництва України з іноземни-
ми державами є забезпечення національних інтересів і безпеки держа-
ви, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань сучас-
ним озброєнням і військовою технікою, іншими товарами військового 
призначення, розвиток експортного потенціалу військово-промисло-
вого комплексу, підвищення науково-технічного та технологічного 
потенціалу оборонної галузі [1].

Застосовуючи герменевтичний метод тлумачення Указу 
Президента України (як метод усвідомлення, крім іншого, дій та ду-
мок авторів юридичного тексту при його створенні) можливо вияви-
ти, що його творці визначають головною метою здійснення військо-
во-технічного співробітництва України з іноземними державами саме 
забезпечення національних інтересів і безпеки держави.

Ця теза також підтверджується тим, що серед переліку засад на 
яких здійснюється військово-технічне співробітництво перше місце 
відводиться саме національним інтересам держави.

Для подальшого викладення інформації варто визначитися із сут-
ністю понять «національні інтереси» та «безпека держави», адже, як 
було зазначено вище, вони є тими цінностями заради яких здійсню-
ється військово-технічне співробітництво.

Законом України «Про національну безпеку України» перед-
бачена дефініція терміну «національні інтереси України», а саме: 
«Національні інтереси України – життєво важливі інтереси людини, 
суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний сувере-
нітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також без-
печні умови життєдіяльності і добробут її громадян» [2].

Відома дослідниця В. Бєлєвцева у свої статті «Державний сувере-
нітет, його ознаки та властивості» надає таке визначення терміну «су-
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веренітет», а саме: «Суверенітет – це одна з істотних ознак держави, 
її можливість повноправно здійснювати внутрішньо- та зовнішньопо-
літичні справи, не допускати втручання в свою діяльність іноземних 
внутрішньодержавних сил (організацій). Невід’ємними юридичними 
ознаками суверенітету є єдність, верховенство, незалежність держав-
ної влади» [3].

Відповідно до зазначеного вище Закону України варто зробити ви-
сновок, що до категорії національних інтересів відносяться (перелік 
не є вичерпним):

• державний суверенітет;
• прогресивний демократичний розвиток;
• безпечні умови життєдіяльності громадян;
• добробут громадян.
На нашу думку, державний суверенітет та безпечні умови життє-

діяльності громадян є першочерговими цінностями, що зможуть за-
безпечити прогресивний демократичний розвиток держави, а також 
добробут її громадян, оскільки у разі неможливості захисту таких 
першочергових цінностей, прогресивний демократичний розвиток 
України та добробут громадян України буде ускладнений або уне-
можливлений самим фактом відсутності в України ознак держав-
ності.

Водночас термін «безпека держави», на нашу думку, слід розділити 
на передбачені Законом України «Про національну безпеку України» 
категорії, а саме:

• воєнна безпека – як захищеність державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності і демократичного конституційного ладу 
та інших життєво важливих національних інтересів від воєнних 
загроз;

• громадська безпека і порядок – як захищеність життєво важли-
вих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини 
і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням 
діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів міс-
цевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які 
здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту націо-
нальних інтересів від впливу загроз;

• державна безпека – захищеність державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та 
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інших життєво важливих національних інтересів від реальних і 
потенційних загроз невоєнного характеру.

Таким чином, синтезуючи отриману інформацію, слід дійти до 
висновку, що безпека держави – це комплекс заходів здійснюваних 
певними органами державної влади (Збройні Сили, правоохоронні 
органи, служби цивільного захисту тощо), які спрямовані на захист 
держави від загроз воєнного та невоєнного характеру, а також захист 
прав і свобод населення.

У зв’язку з викладеним встановлено, що головною метою військо-
во-технічного співробітництва є забезпечення державного суверені-
тету та безпеки життєдіяльності населення, що полягає у захисті дер-
жави від загроз воєнного та невоєнного характеру, а також у захисті 
громадянських прав і свобод.

Ця мета повинна превалювати над комерційними та політичними 
інтересами окремих фізичних або юридичних осіб, саме тому держава 
Україна, як організаційно-політичне утворення джерелом влади якого 
є народ, повинна зберігати монополію на регулювання діяльності у 
сфері військово-технічного співробітництва.

Проте яким саме чином заходи зі здійснення військово-технічно-
го співробітництва забезпечують державний суверенітет та безпечні 
умови існування населення?

Відповідь на це питання зможе дати наступна мета здійснен-
ня військово-технічного співробітництва, що передбачена в Указі 
Президента України та беззаперечно є похідним завданням від голов-
ної мети, а саме оснащення Збройних Сил та інших військових форму-
вань сучасним озброєнням і військовою технікою.

Як вже було вказано, діяльність Збройних Сил та інших військо-
вих формувань полягає у стримуванні загроз воєнного та невоєнного 
характеру, а також у захисті прав і свобод населення. Саме тому осна-
щення їх сучасними товарами оборонного призначення підтримує на 
належному рівні їх готовність для виконання завдань за призначен-
ням.

Проте оскільки вітчизняний оборонно-промисловий комплекс не 
може у повному обсязі забезпечити Збройні Сили та інші військові 
формування такими товарами, держава повинна їх експортувати.

Таким чином можливо виокремити першу та, на нашу думку, го-
ловну, складову військово-технічного співробітництва, а саме імпорт 
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товарів, робіт та послуг оборонного призначення на користь Збройних 
Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з метою 
забезпечення державного суверенітету та безпеки життєдіяльності 
населення.

Другою та більш економічно значущою складовою військово-тех-
нічного співробітництва є розвиток експортного потенціалу оборон-
но-промислового комплексу.

Дійсно, експорт товарів, робіт та послуг оборонного призначення 
українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу 
(самостійно або за допомогою підприємств-експортерів) приносить 
неабияку економічну та політичну користь Україні.

Відповідно до даних Державного концерну «Укроборонпром» об-
сяг експорту озброєння у 2017 році склав 839 млн доларів, у 2018 році – 
766 млн доларів, у 2019 році – 908 млн доларів [4].

Також варто звернути увагу на звіт Стокгольмського міжнародно-
го інституту дослідження проблем світу (Stockholm International Peace 
Research Institute, SIPRI) від березня 2020 року, де зазначено, що за пе-
ріод 2015–2019 років Україна посідає 12-е місце серед 25 найбільших 
країн-експортерів озброєння [5].

Третьою та не менш важливою складовою військово-технічного 
співробітництва, на нашу думку, є науково-технічна, дослідно-кон-
структорська та технологічна кооперація, що полягає у наступних 
процесах:

• обмін досвідом між науковими установами, державними інсти-
туціями та підприємствами, а також взаємна підготовка науко-
во-технічних кадрів та фахівців;

• взаємна розробка, виготовлення, модернізація та ремонт товарів 
оборонного призначення, а також взаємне виконання послуг та 
робіт оборонного призначення;

• спільне проведення робіт з утилізації непридатного озброєння 
та військової техніки;

• уніфікація та стандартизація озброєння та військової техніки, а 
також інформаційних технологій.

До четвертої складової військово-технічного співробітництва слід 
віднести офсетну діяльність. Це явище є похідним від перших двох 
складових військово-технічного співробітництва, проте оскільки 
воно має велику економічну та політичну значущість, власну історію 
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розвитку та методологію, його слід виокремити та розглядати як само-
стійну та невід’ємну складову військово-технічного співробітництва.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можливо зробити ви-
сновок, що військово-технічне співробітництво є диференційованим 
процесом співробітництва між державами, який спрямований на от-
римання ними політичних та економічних вигід, а також на погли-
блення взаємозв’язків між ними, та має такі складові:

• імпорт товарів, робіт та послуг оборонного призначення на ко-
ристь власних збройних сил, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з метою забезпечення державного суве-
ренітету та безпеки життєдіяльності населення;

• експорт товарів, робіт та послуг оборонного призначення для 
стимулювання розвитку вітчизняного оборонно-промислового 
комплексу;

• науково-технічна, дослідно-конструкторська та технологічна 
кооперація між державами (обмін досвідом, взаємна розробка, 
виготовлення, модернізація та ремонт озброєння, спільне прове-
дення робіт з утилізації непридатного для використання озбро-
єння та військової техніки, уніфікація та стандартизація озбро-
єння та військової техніки тощо);

• офсетна діяльність.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ

З початком збройної агресії Російської Федерації проти України 
значної актуальності набули питання правового регулювання надзви-
чайних правових режимів з забезпечення оборони, суверенітету і те-
риторіальної цілісності нашої держави.

Збройна агресія Російської Федерації з використанням технологій 
«гібридної війни» та ризики її переростання в повномасштабну війну 
робить проведення досліджень адміністративно-правових режимів 
антитерористичної операції та воєнного стану надзвичайно актуаль-
ними.

Поняттю «гібридної війни» останнім часом приділено значної 
уваги з боку науковців, однак всі погляди сходяться на тому, що 
масштабний тероризм та його фінансування є невід’ємною її скла-
довою. Найчастіше, кінцевою метою застосування гібридних тех-
нологій, як у випадку збройної агресії Російської Федерації проти 
України, є знищення державності та ліквідація державного сувере-
нітету шляхом сприяння «сепаратистам та терористам у вербуванні 
прихильників і їх підготовці, впливі на економіку та соціальну сфе-
ру, координації дипломатичних зусиль, а також проведенні окремих 
силових акцій» [1, с. 126].

Для розкриття змісту вказаних правових режимів доцільно, що-
найменше, з’ясувати їх правову основу, визначення, мету, підстави та 
порядок їх введення, суб’єкти забезпечення та заходи які запроваджу-
ються.

Основним нормативно-правовим актом який регулює проведення 
антитерористичної операції в Україні є Закон України «Про боротьбу 
з тероризмом». Так, антитерористична операція це комплекс скоорди-
нованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобі-
гання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручни-
ків, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, міні-
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мізацію наслідків терористичної діяльності [2]. Метою її проведення є 
захист особи, держави і суспільства від тероризму, а саме попереджен-
ня, запобігання та припинення всіх його проявів.

До підстав для початку проведення антитерористичної операції 
віднесено випадки вчинення або загрози вчинення терористичного 
акту який загрожує загибеллю багатьох людей чи іншими серйозни-
ми наслідками або якщо його вчинено одночасно на території кількох 
областей, районів чи міст, вчинення терористичного акту зачіпає між-
народні інтереси України та її відносини з іноземними державами та 
інші.

Рішення щодо проведення антитерористичної операції приймаєть-
ся залежно від ступеня суспільної небезпеки терористичного акту: ке-
рівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за 
письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або керівником 
координаційної групи відповідного регіонального органу Служби без-
пеки України за письмовим дозволом керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України, погодженим з Головою Служби 
безпеки України. Про рішення щодо проведення антитерористичної 
операції негайно інформується Президент України [2].

До суб’єктів які безпосередньо здійснюють боротьбу з терориз-
мом у межах своєї компетенції віднесено: Службу безпеки України, 
яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з те-
рористичною діяльністю; Міністерство внутрішніх справ України; 
Національну поліцію; Міністерство оборони України; визначені зако-
ном центральні органи виконавчої влади.

У районі проведення антитерористичної операції посадові особи, 
залучені до операції, мають право запроваджувати визначені заходи з 
попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності [2].

В разі ж збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній цілісності законодавством 
передбачено захисну реакцію держави у вигляді введення правового 
режиму воєнного стану.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводить-
ся в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи 
загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам дер-



305

жавної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям 
та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення націо-
нальної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене 
загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень [3].

Виходячи з визначення, до підстав введення правового режиму во-
єнного стану віднесено: збройну агресію; загрозу нападу; небезпеку 
державній незалежності України; небезпеку її територіальній цілісно-
сті. Відповідно мета введення – відвернення загрози, відсіч збройної 
агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небез-
пеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. 
Воєнний стан вводиться Указом Президента України за пропозиці-
єю Ради національної безпеки та затверджується Верховною Радою 
України в дводенний строк виданням відповідного закону.

До суб’єктів, які наділяються широкими повноваженнями для за-
провадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, 
належать органи державної влади, військове командування, військові 
адміністрації та органи місцевого самоврядування [3].

Отже, аналізуючи положення Законів України «Про боротьбу з 
тероризмом» та «Про правовий режим воєнного стану» можна дійти 
висновку, що різниця в розглянутих правових режимах полягає як в 
підставах введення, процедурі введення так і в суб’єктному складі, що 
здійснюють управління, запроваджують та виконують передбачені 
заходи протидії загрозам.

Однією з рис, яка об’єднує зазначені правові режими є їх основ-
на мета, а саме – забезпечення безпеки суспільства та громадянина, 
оскільки як терористичні акти у всіх їх проявах так і збройна агре-
сія прямо впливають на безпеку її громадян. Також, обидва право-
вих режими для досягнення мети їх запровадження використовують 
механізм надання визначеним суб’єктам особливих повноважень. В 
свою чергу, до повноважень, якими наділені суб’єкти забезпечення 
правових режимів що розглядаються та є спільними, належать лише: 
обмеження перебування осіб в визначених районах, втручання в робо-
ту підприємств (установ) всіх форм власності, встановлення режиму 
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в’їзду (виїзду), огляд (осіб, речей, транспортних засобів, житла, бага-
жу), перевірка документів у громадян, використання засобів зв’язку 
громадян (радіостанцій, телевізійних центрів), що підтверджує їх уні-
версальність та ефективність.

Водночас, враховуючи розвиток нових форм і методів ведення бо-
йових дій, тяжіння сучасних збройних конфліктів до гібридних форм 
з масштабним використанням тероризму та використання його для 
підриву суверенітету, незалежності і територіальної цілісності держа-
ви, існує необхідність в перегляді переліку заходів з попередження, 
виявлення і припинення терористичної діяльності. Так, вважається за 
необхідне, розширити вищезазначений перелік з наданням суб’єктам 
забезпечення правового режиму антитерористичної операції деяких 
прав, передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного 
стану» а саме: встановлювати посилену охорону важливих об’єктів 
національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність 
населення, і вводити особливий режим їхньої роботи; запроваджува-
ти комендантську годину (заборону перебування у певний період доби 
на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих 
перепусток і посвідчень); забороняти проведення мирних зборів, мі-
тингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів; регулювати 
роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, 
видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підпри-
ємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової ін-
формації; забороняти роботу приймально-передавальних радіостан-
цій особистого і колективного користування та передачу інформації 
через комп’ютерні мережі; проводити евакуацію населення, якщо ви-
никає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і куль-
турних цінностей.

Враховуючи те, що зазначені заходи, хоча і тимчасово але суттєво 
обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина, в 
Законі України «Про боротьбу з тероризмом» необхідно передбачити 
обов’язковість визначення в рішенні на проведення антитерористич-
ної операції вичерпного переліку конституційних прав і свобод люди-
ни і громадянина, які тимчасово обмежуються із зазначенням строку 
дії цих обмежень.

Слід також зазначити, що Закон України «Про боротьбу з терориз-
мом» в чинній редакції вже передбачає обмеження конституційних 
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прав і свобод людини і громадянина і тим самим суперечить положен-
ням Конституції України, якими такі обмеження дозволені виключно 
в умовах воєнного або надзвичайного стану [4]. Це вимагає також вне-
сення відповідних змін.

Отже, запропоновані зміни до діючого законодавства підвищать 
ефективність, оперативність та своєчасність реакції держави на вико-
ристання масштабного тероризму для знищення державної незалеж-
ності, суверенітету та порушення територіальній цілісності України.
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ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ 
ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ЯК ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

У системі міжнародної (колективної) безпеки така категорія як «за-
хист цивільного населення в умовах збройного конфлікту» є загаль-
новживаною та доволі розповсюдженою. Виходячи з формування та 
реалізації політики міжнародної спільноти можна зробити висновок, 
що «захист цивільного населення» входить до ключових міжнарод-
но-правових засобів забезпечення міжнародної безпеки, яка є сукупні-
стю правових та інших способів і методів, що відповідають основним 
принципам міжнародного права, спрямованим на забезпечення миру 
та запобігання війні, а в разі потреби– застосування державами колек-
тивних заходів проти актів агресії та військових ситуацій, що загро-
жують миру й безпеці народів [1, с. 114].

Здійснення ліберально-демократичних перетворень у сучасному 
українському праві потребує розгляду проблем, які раніше перебува-
ли «у затінку» і не опрацьовувались. [2, с. 11] Так, з 2014 року, почина-
ючи з тимчасової окупації Російською Федерацією територій України, 
та розгортанням бойових дій на Сході України питання правового ре-
гулювання та практична реалізація міжнародних договорів, що міс-
тять декларативні норми з захисту цивільних осіб, стали предметом 
вивчення багатьох наукових досліджень.

Проте «захист цивільного населення в умовах збройного конфлік-
ту» як правове явище, є багатогранним та залишає ряд питань, бо має 
відособлені характерні риси та рамковий характер, спеціальне юри-
дичне регулювання конкретних суспільних відносин, які пов’язані з 
конкретним об’єктом, а також стосується приватного та публічного 
права.

В українському законодавстві є ряд нормативно-правових актів, 
в яких використовується категорія «правовий режим». Так, Закони 
України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 р., 
«Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради 
України» від 13.12.1996 р., «Про правовий режим майна у Збройних 
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Силах України» від 21.09.1999 р., «Про правовий режим надзвичайно-
го стану» від 16.03.2000 р., «Про землі енергетики та правовий режим 
спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 09.07.2010 р., «Про право-
вий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопро-
водів» від 17.02.2011 р., «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 
15.04.2014 р., «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. 
визначають зміст та надають чітко й однозначно поняття правового 
режиму, в залежності від суспільних відносин чи об’єктів, які підпа-
дають під їх регулювання.

У цілому поняття правового режиму розкривається як «правовий 
порядок», «порядок правового регулювання», «законодавче врегулю-
вання», «правова форма».

Так, в юридичній літературі правовий режим визначається, як осо-
бливий правовий порядок, встановлений для певних сфер суспіль-
них відносин чи суспільства в цілому (прикордонний режим, митний 
режим, режим у місцях позбавлення волі, правовий режим земель і 
майна, режим законності тощо). При цьому загальними ознаками пра-
вового режиму є наявність відповідних обмежень, заборон або пільг. 
Правовий режим виражає нерозривний зв’язок прав, форми і змісту 
регульованих правом відносин та характеризується у цьому зв’язку 
моментом стабільності [3, с. 582]. При цьому зазначається, що право-
вий режим має відповідні змістовні та політичні аспекти, що форму-
ються з його нормативно-правової бази.

Алексєєв С. С. визначає правовий режим як порядок регулюван-
ня, який виражено в комплексі правових засобів, що характеризують 
особливе поєднання взаємодіючих між собою дозволів, заборон, а 
також позитивних приписів і створюють особливу спрямованість ре-
гулювання [4, с. 185]. Матузов Н. І, та Мальков А. В. вважають, що 
правовий режим – це особливий порядок правового регулювання, 
що виражається у певному поєднанні юридичних засобів і створює 
бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприятливості або 
несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права [5, с. 17]. 
Розглядається правовий режим, як і правова форма, при цьому в оди-
ничному розумінні під правовим режимом мається на увазі правова 
форма, що є сукупністю норм та способів їхньої реалізації у конкрет-
ній сфері суспільного життя, за допомогою яких забезпечується поря-
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док динаміки конкретних правовідносин у часі й просторі та визнача-
ються напрями правового регулювання [6, с. 14–15].

Бляхман Б. Я. наділяє правовий режим основними ознаками: 1) він 
встановлюється законодавством і забезпечується державою; 2) має 
ціль специфічним способом регламентувати конкретні області су-
спільних відносин, виділяючи в часових і просторових межах ті чи 
інші суб’єкти і об’єкти права; 3) він є особливим порядком правового 
регулювання, що складається із сукупності юридичних засобів і ха-
рактеризується відповідним поєднанням; 4) створює певний ступінь 
сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів суб’єк-
тів права [7, с. 8–9].

Сарана С. В. наводить узагальнене визначення правового режиму, 
як встановленого на законодавчому рівні порядку правового регу-
лювання,що забезпечується комплексом юридичних засобів і орга-
нізаційних заходів, та спрямований на регулювання певних (у тому 
числі специфічних) суспільних відносин чи їх комплексу, і забезпечує 
бажаний соціальний стан та конкретний ступінь сприятливості або 
несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права, та дифе-
ренціюється залежно від сфери охоплення правових відносин [8]. Як 
ще одну з ознак правового режиму відокремлюється сфера охоплення 
правових відносин (вся сфера правового регулювання чи окремі галу-
зі права, їх підгалузі, субінститути, інститути). За вказаною ознакою 
правовий режим може бути загально-правовим, галузевим, підгалузе-
вим, субінституціональним, інституціональним.

В ході дослідження особливостей «правового режиму», як право-
вої категорії, науковцями надається його узагальнена класифікацію 
за різними критеріями, з метою полегшення визначення місця і ролі 
конкретного правового режиму як у юридичній науці в цілому, так 
і в відповідній галузі права або його інституті. Наведений розподіл 
дозволяє вирізнити окремі види «правового режиму» та надати їм по-
рівняльну характеристику, з метою більш глибокого вивчення аналі-
зованого явища [9, с. 114].

У результаті аналізу різноманітних наукових робіт пропонується 
класифікацію на: первинний та вторинний правовий режим; загаль-
нодозвільний (включає в себе техніко-юридичний режим) та спеціаль-
но-дозвільний правовий режим; загальний та спеціальний правовий 
режим; преференційні (пільгові) та обмежувальні (дискримінаційні) 
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правові режими; галузеві та внутрішньогалузеві (інституційні) право-
ві режими, які мають свої різновиди залежно від галузей права.

Слід зауважити, що в наукових дослідженнях правового режиму 
військового права виділяють загальний правовий режим та спеціаль-
ний правовий режим, який має ознаки галузевого та водночас за раху-
нок визначення особливостей предмета і мети правового регулювання 
формує системні групи усередині галузі військового права [10, с. 185].

Звідси можна сформулювати наступне визначення правового ре-
жиму захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту: 
це установлений законодавством спеціальний правовий порядок ді-
яльності (поведінки) відповідних суб’єктів щодо захисту цивільного 
населення під час збройних конфліктів, з метою забезпечення життє-
во важливих інтересів суспільства, гарантій прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Правові режими воєнного та надзвичайного стану, враховуючи їх 
зміст та наділені законодавцем особливості, безпосередньо впливають 
на правовий режим захисту цивільного населення в умовах збройного 
конфлікту, а останній в свою чергу виступає як ключовий елемент цих 
правових режимів.

Разом з тим враховуючи що захист цивільного населення в умовах 
збройного конфлікту складається із сукупності специфічних методів, 
принципів, типів правового регулювання та має поєднувати в собі за-
кріплені на законодавчому рівні дозволи, заборони, а також позитивні 
приписи («компенсаційні норми») доцільно допустити, що захист ци-
вільного населення має стати внутрішньогалузевим (інституційним) 
правовим режимом галузі воєнного права.
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ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
ЩОДО НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ПРОТИ КОМАНДИРІВ 

(НАЧАЛЬНИКІВ) У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

У Кримінальному кодексі України визначено:
Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до пору-

шення службових обов’язків.
Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника.
Безпосереднім об’єктом злочину є порядок підлеглості та військо-

вої честі, а його додатковим обов’язковим об’єктом – життя і здоров’я 
особи.

З об’єктивної сторони злочин виражається у діях і може мати 
такі форми:

1) погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи по-
боїв начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у 
зв’язку з виконанням ним обов’язків з військової служби (ч. 1 ст. 405 
КК України);

2) заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв або вчинення інших на-
сильницьких дій щодо начальника у зв’язку з виконанням ним обов’яз-
ків з військової служби (ч. 2 ст. 405 КК України). [1].

Отже, погроза передбачає залякування начальника заподіянням 
йому фізичної шкоди, а саме: вбивством його, заподіянням йому 
тілесних ушкоджень будь-якого характеру і ступеня тяжкості, 
нанесенням побоїв або знищенням чи пошкодженням його май-
на. Погроза розголосити відомості, що ганьблять начальника або 
близьких йому осіб, погроза нанести ляпас, позбавити свободи руху, 
погроза посяганням на його статеву свободу або статеву недоторка-
ність, а так само погроза, висловлена у невиразній формі («ти у мене 
побачиш», «дочекаєшся» тощо), не становлять злочину, передбаче-
ного ст. 405 КК України. За наявності відповідних підстав деякі із 
цих видів погроз можуть бути кваліфіковані як злочин проти волі, 
честі та гідності особи, злочин проти авторитету органів державної 
влади або проти правосуддя.
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Поряд з цим, погроза може бути усна, письмова чи виражена же-
стами, висловлена один раз чи систематично, начальнику безпосеред-
ньо або через третіх осіб, адресована одночасно кільком начальникам. 
Погрозу, виражену шляхом направлення у бік начальника зарядженої 
зброї, треба відрізняти від замаху на вбивство.

Побої – це два чи кілька ударів, що спричинили потерпілому фі-
зичний біль, але не потягли заподіяння йому тілесних ушкоджень. У 
практиці побоями часто визнаються тілесні ушкодження (найчастіше 
легкі), що не були належним чином зафіксовані в медичних докумен-
тах або шляхом освідування потерпілого і підтверджені висновком 
судово-медичної експертизи.

До інших насильницьких дій щодо начальника можна віднести не-
законне позбавлення волі або викрадення, незаконне введення в його 
організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, 
зґвалтування тощо. При цьому ці діяння, вчинені без кваліфікуючих 
обставин, повністю охоплюються ч. 2 ст, 405 КК України і не потребу-
ють додаткової кваліфікації, відповідно, за ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 314, ч. 1 
ст. 152. ч. 1 ст. 153 КК України.

Також слід зазначити, що нанесення начальнику одиничного уда-
ру, наслідком якого не стало спричинення тілесних ушкоджень, може 
розглядатися як замах на насильство щодо начальника. Умисне вбив-
ство начальника у зв’язку з виконанням ним обов’язків з військової 
служби, не поєднане з опором начальнику чи примушуванням його 
до порушення обов’язків з військової служби, кваліфікується за п. 8 
ст. 115 КК України.

Насильницькі дії підлягають кваліфікації за ст. 405 КК України, 
якщо вони не пов’язані, з опором начальнику або примушуванням 
його до порушення обов’язків служби. Це можуть бути випадки на-
сильства щодо начальника або у зв’язку з його загальною службо-
вою вимогливістю, тобто у зв’язку з його діями по службі, що мали 
місце в минулому, або безпосередньо у відповідь на, законні вимоги 
щодо підлеглого, пред’явлені у даний момент. Так кваліфікуються, 
наприклад, насильницькі дії солдат щодо сержантів за те, що ті не 
створювали їм полегшені умови служби порівняно з солдатами, які 
пізніше їх були призвані на військову службу. Якщо ж такі насиль-
ницькі дії пов’язані з вимогами щодо створення полегшених умов 
служби у майбутньому, діяння треба кваліфікувати за ст. 404 КК 
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України як примушування начальника до порушення покладених 
на нього обов’язків.

Якщо підлеглий у відповідь на зауваження начальника в зв’язку з 
порушенням ним військової дисципліни б’є його і спричинює йому 
побої, його дії слід кваліфікувати за ст. 405 КК України, а якщо ж 
він робить спробу перешкодити виконанню застосованого до нього 
дисциплінарного стягнення або вчинює опір – в його діях присутні 
ознаки злочину, передбаченого ст. 404 КК України.

Заподіяння начальнику умисного тяжкого тілесного ушкодження 
потребує додаткової кваліфікації за ч. ч. 1 або 2 ст. 121 КК України, 
його умисне вбивство, якщо воно не пов’язане із опором начальникові 
або примушуванням його до порушення покладених на нього обов’яз-
ків з військової служби – за ст. ст. 115, 116 або 118 КК України, а убив-
ство через необережність – за ст.119 КК України.

Суб’єктом злочину може бути лише військовослужбовець (військо-
возобов’язаний підчас проходження зборів), який є підлеглим щодо 
начальника, якому він погрожує або проти якого здійснює насильство.

3 суб’єктивної сторони злочин вчинюється тільки з прямим умис-
лом. Обов’язковою ознакою злочину є мотив погроза або насильство 
щодо начальника здійснюються із за невдоволення службовою діяль-
ністю начальника взагалі або невдоволення його конкретним вчинком 
чи рішенням, прийнятим у зв’язку з виконанням ним обов’язків по вій-
ськовій службі Оскільки вказані обов’язки не передбачають вчинення 
начальником незаконних дій або прийняття незаконних рішень, то по-
гроза або насильство щодо начальника, вчинені у зв’язку з його неза-
конною діяльністю, не можуть кваліфікуватися за ст. 405 КК України 
військовий правопорядок у цих випадках не порушується Так само не 
можуть кваліфікуватися за цією статтею погроза або насильство щодо 
начальника, вчинені на прохання цивільних осіб або на ґрунті особи-
стих неприязних відносин (з помсти за поведінку, яка мала місце до 
призову на військову службу, із ревнощів, у зв’язку з підозрою в кра-
діжці особистих речей тощо).

Підсумовуючи, можливо висловити такі пропозиції:
1. Для ефективного застосування кримінального законодавства 

про злочини проти начальників (командирів) важливо запровадити 
гарнізонну ланку військових судів на території України, утворити 
апеляційний військовий суд та військову палату Верховного суду. Це 
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значно посилить, перш за все, захист прав військовослужбовців в ході 
кримінальних проваджень.

Поряд з цим кількість судів та суддів формувати в залежності від 
кількості військових частин (установ), що розташовані в тому чи ін-
шому гарнізоні.

Віднести до підсудності військових судів, як кримінальні, так і ад-
міністративні правопорушення за участю військовослужбовців.

Віднести до компетенції військових судів вирішення спірних пи-
тань щодо проходження військової служби. Розгляд військовими су-
дами також справ щодо притягнення до відповідальності учасників 
незаконних збройних формувань та застосування амністії щодо них.

2. Також вважаємо, що необхідно запровадити в Україні на зако-
нодавчому рівні ведення статистики та аналізу військових правопору-
шень з подальшою метою удосконалити систему роботи органів досу-
дового розслідування та удосконалити в подальшому судову практи-
ку.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ

Утвердження України як суверенної і незалежної держави, відпо-
відно до статті 1 Конституції України, значною, якщо не вирішаль-
ною, мірою залежить від забезпечення її національної безпеки.

На тлі зростаючих загроз, постають нові виклики національній 
безпеці: у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, еко-
логічній, продовольчій та інших сферах. Загрози від поширення зброї 
масового ураження, тероризм, організована злочинність, кіберзагро-
зи, нелегальна міграція, сепаратизм, міждержавні конфлікти стають 
все більш інтенсивними, зачіпають все нові сфери забезпечення на-
ціональної безпеки. Спостерігається небезпечна тенденція перегляду 
державних кордонів з порушенням норм міжнародного права, засто-
суванням сили і погрози силою вирішувати міжнародні проблеми.

Свідченням цієї тенденції є збройний конфлікт на Сході України 
за участі Російської Федерації та анексія нею Автономної Республіки 
Крим і міста Севастополь, чим порушується державний суверенітет і 
територіальна цілісність України [1].

Питання оборони, національної безпеки, розвитку теоретичних 
засад державного управління у сфері обороноздатності країни, ре-
формування сектора безпеки, насамперед, Збройних Сил та інших 
військових формувань, присвячені численні публікації вчених-пра-
вознавців, вчених інших галузей, керівництва Збройних Сил та інших 
збройних формувань і правоохоронних органів. У контексті тематики 
дослідження, можна відзначити праці: Б. Андресюка, В. Антонова, 
О. Бєлова, В. Богдановича, Ю. Бута, В. Вагапова, В. Горбуліна, 
В. Гончаренка, О. Гриненка, М. Дєнєжкіна, В. Картавцева, Б. Кормича, 
В. Костицького, Е. Лісіцина, В. Ліпкана, В. Лішавського, С. Нечхаєва, 
Ю. Оборотова, М. Орзіха, Б. Пережняка, С. Прилипка, В. Радецького, 
Г. Ситника, В. Толубка, Ю. Тодики та інших, які досліджували питан-
ня організаційно-правового забезпечення сектору безпеки та оборони 
України.
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Попри це, правове забезпечення та регулювання безпеки та обо-
рони держави не є статичною категорією, а постійно потребує змін з 
огляду на відповідні зміни суспільних відносин, зокрема, пріоритетів 
державного будівництва, що підтверджує актуальність дослідження.

Закономірно, що усередині будь-якої системи існують недоліки, 
однак необхідно усвідомлювати, що ціна такого недоліку може бути 
занадто високою, що відобразиться на роботі усього механізму роботи 
системи. Така ж ситуація і з системою національної безпеки: необхід-
но раціонально поглянути на ситуацію, що склалася, і пропорційно 
співвіднести загрози і виклики, що постали перед Україною у сучас-
них умовах.

Незважаючи на підтримку Україною проголошених резолюцією 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 
2015 року № 70/1 глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року та 
прийняття цілої низки нормативно-правових актів, спрямованих на 
розвиток цього напряму діяльності, наразі не сформовано єдиного 
цілісного уявлення (концепції) щодо механізмів державного регулю-
вання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку країни, забез-
печення її без пекових складових, а увагу у прийнятих документах, 
переважно, зосереджено на аналізі сучасної ситуації у різних сферах 
життєдіяльності (економічній, екологічній, соціальній тощо) та кон-
статації проблем, що заважають подальшому розвитку країни [2].

В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних 
досліджень зазначено: «Система забезпечення національної безпеки 
України виявилася неспроможною ефективно протистояти російській 
агресії. Сектор безпеки та оборони, як основний складовий елемент 
системи забезпечення національної безпеки, донині остаточно не 
сформований і не готовий діяти як єдина функціональна структура. 
Переважна частина озброєння, військової і спеціальної техніки його 
суб’єктів морально і фізично застаріла. Система управління військо-
вими формуваннями та правоохоронними органами, їх розвідувальне, 
матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення не відповідають 
вимогам сучасних воєнних конфліктів» [2].

Логічним результатом такої роботи є відсутність кардинальних 
позитивних зрушень у забезпеченні сталого розвитку та складових 
національної безпеки, про що свідчить динаміка змін показників 
реальної ситуації у різних сферах життєдіяльності. Так, оцінка змін 
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25 індикаторів, визначених у Стратегії сталого розвитку «Україна 
–2020», затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 
року № 5, показала незначну позитивну динаміку лише за окремими 
показниками. Досягти визначених Стратегією цілей, особливо щодо 
інституційних перетворень та впровадження нових дієвих державних 
механізмів, спрямованих на забезпечення національної безпеки в ці-
лому, на даний час не вдалося [3].

Відтак, механізми забезпечення системи національної безпеки не 
знайшли належного відображення у законах, і, відповідно, не стали 
підгрунтям для здійснення реформ. Так, у Законі України «Про за-
сади внутрішньої і зовнішньої політики» йдеться лише про сталий 
соціально-економічний розвиток України, сталий розвиток економі-
ки. Попри те, що від прийняття глобальних цілей сталого розвитку 
на саміті ООН у 2015 році минуло 5 років, у цьому Законі їх значну 
частину не враховано, як і не визначено, зокрема, засади державної 
політики сталого розвитку.

На думку Т. А. Стукаліна, ми можемо бачити, що в першу чергу, 
руйнуванню сектору національної безпеки та оборони з часів набуття 
незалежності і до майже 2014 року, сприяла популістська декларація 
усіх урядів щодо створення професійних Збройних Сил, оптимізацію 
органів управління ними, вирішення багатьох питань стратегічного 
планування та «розвитку» ЗСУ і інших військових формувань за ра-
хунок «позаблоковості» тощо [4].

Аналізуючи зміст актів військового законодавства та численні 
«доктрини» і «стратегії» того часу, можна дійти висновку, що озна-
чений нормативний та доктринальний масив, в цілому, оказував нега-
тивний вплив на належне функціонування сектору безпеки та оборо-
ни і його ймовірну позитивну динаміку розвитку. А саме:

• положення про демократичний цивільний контроль над сектором 
безпеки і оборони хоч і були законодавчо визначені, проте, по суті 
своїй були чисто декларативними та не мали будь-якого проце-
суального механізму забезпечення, що значно послабило громад-
ський та парламентський контроль над силовими структурами;

• ЗСУ та інші військові формування були поступово переорієнто-
вані з нейтралізації зовнішніх загроз на, переважно, поліцейські 
функції, пов’язані з використанням збройних формувань всере-
дині країни;
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• органи державної влади і управління знехтували потребами 
планового, поступового стратегічного розвитку держави шля-
хом прийняття численних взаємосуперечливих та суто декла-
ративних «стратегій» і «доктрин» розвитку сектору безпеки і 
оборони, що призвело до послаблення обороноздатності країни;

• у редакції Воєнної доктрини 2012 замість терміна «війна», ви-
користовується: «воєнний конфлікт», що, своєю чергою, ніве-
лювало завдання оборони країни; водночас ставилась мета: «за-
побігання та ліквідація чи нейтралізація воєнного конфлікту», 
чим зі Збройних Сил фактично знімались завдання організації 
оборони країни, а застосування воєнної сили визнавалось дру-
горядним та останнім фактором;

• пріоритет вирішення військових конфліктів віддавався політи-
ко-дипломатичним та іншим невійськовим засобам;

• вірогідність виникнення війни ставилась під сумнів та визнава-
лась малоймовірним, не прогнозувалось і не передбачалось мож-
ливості переростання локальної війни у регіональну;

• задекларована позаблоковість України об’єктивно знижувала рі-
вень обороноздатності країни через обмежені можливості інших 
країн-стратегічних партнерів надавати їй військову допомогу;

• законодавчо не були визначені критерії оборонної достатності, 
що також не сприяло розвитку Збройних Сил і інших військових 
формувань.

На даний час «військово-безпекове» законодавство має позитивну 
динаміку розвитку. Проте, на жаль, багато суспільно-політичних чин-
ників, що потребують «нормативної реакції», залишаються актуаль-
ними.

Так, В. О. Антонов вважає, що водночас непростими залишаються 
внутрішні виклики національній безпеці: агресивні дії Росії, що здій-
снюються для виснаження української економіки і підриву суспіль-
но-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і захо-
плення її території; неефективність системи забезпечення національ-
ної безпеки; корупція та недосконалість системи державного управ-
ління; витратна економічна модель та економічна криза; виснаження 
фінансових ресурсів держави; зниження рівня життя населення; ви-
кривлення демократичних процедур, що штучно стримують процеси 
кадрового оновлення державних органів; – все це зумовлюює слаб-
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кість, а подекуди й неспроможність держави виконувати свої функції 
у сфері забезпечення національної безпеки. Такий стан справ змушує 
заново оцінити рівень і вплив загроз життєво важливим інтересам 
України, визначитися у стратегічних пріоритетах політики національ-
ної безпеки та напрямках удосконалення механізмів її реалізації [5].

Додатково науковець зазначає, що у сучасній конституційній те-
орії і практиці України ще не визначений категоріально-правовий 
інструментарій пізнання сутності, змісту та структури системи наці-
ональної безпеки. Також недослідженими залишаються такі важливі 
проблеми, як принципи організації, взаємозв’язку складових елемен-
тів самої системи національної безпеки.

Дослідження цих проблем має не лише теоретичне, а й безпосеред-
ньо практичне значення, оскільки повинно бути спрямоване на роз-
робку дієвих Стратегії національної безпеки України і Воєнної док-
трини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм, а також бути 
основою для напрацювання цільових настанов та керівних принципів 
воєнного будівництва системи забезпечення національної безпеки, 
визначати напрями діяльності органів державної влади в конкретній 
обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралі-
зації реальних і потенційних загроз національним інтересам України 
[6, с. 19].

Проблеми конституційно-правового забезпечення національної 
безпеки України складаються з трьох підрозділів, у яких розгляну-
то питання: реалізації стратегічних завдань національної безпеки 
України на сучасному етапі, її конституційних гарантій і актуальні 
питання законодавчого забезпечення реалізації стратегії національ-
ної безпеки України. Стратегія національної безпеки повинна бути 
відправним пунктом для формування конституційно-правових за-
сад системи національної безпеки, всієї діяльності по розбудові неза-
лежної України. Адже саме Стратегія національної безпеки визначає 
пріоритетні цілі, завдання, принципи та механізми захисту життєво 
важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і вну-
трішніх загроз. Головна мета Стратегії – забезпечити такий рівень 
національної безпеки, який би гарантував права і свободи людини і 
громадянина, сталий інноваційний розвиток України, її культури та 
ідентичності, конкурентоспроможність економіки, подальше зміц-
нення міжнародних позицій та авторитету Української держави в су-
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часному світі. Забезпечення національної безпеки держави постає як 
одна з найважливіших умов здійснення вказаних перетворень, реалі-
зації стратегічної мети побудови України як суверенної, незалежної, 
демократичної, соціальної і правової держави [7, с. 262–263].

Отже, як вбачається, основною умовою ефективності реалізації за-
вдань захисту національних інтересів від реальних і потенційних за-
гроз, – є прискорене реформування структур безпеки й оборони дер-
жави та підвищення ефективності функціонування всіх, без винятку, 
суб’єктів забезпечення національної безпеки. Звісно, це, як і будь-яка 
якісна зміна, вимагає часу, однак результат вчинення або відмови від 
вчинення таких дій прямо впливатиме на стан держави як такої, що 
може належним чином забезпечити захист своїх інтересів.
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БЕЗПЕКТИ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ 
РЕФОРМУВАННЯ

Формально, на початок агресивних дій Російської Федерації, загро-
зи національній безпеці були відображені у чинних на той час: Законі 
України «Про основи національної безпеки України» та в Стратегії 
національної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 
12 лютого 2007 року № 105 (в редакції Указу Президента України від 
8 червня 2012 року № 389/2012) [1; 2]. Деякі з них залишаються акту-
альними і на теперішній час, але ключовими загрозами виявились не 
ті, що прогнозувались фахівцями і політиками, відповідальними за 
забезпечення національної безпеки України, тому й «без пекова» полі-
тика формувалась фактично на помилкових засадах.

Перш за все, помилковим було рішення щодо позаблокового стату-
су України, яке було прийняте на підставі невірної оцінки загроз у во-
єнній сфері. Воєнна доктрина України, що введена Указом Президента 
України від 8.06.2012 року, як виявилось, не відповідала воєнно-полі-
тичній обстановці, не вказувала на джерела, масштаби і характер за-
гроз у воєнній сфері. А відтак – невірно визначила шляхи підготовки 
держави до збройного захисту та застосування воєнної сили. Зокрема, 
в розділі II «Воєнно-політична обстановка та характерні риси сучас-
них воєнних конфліктів», в п. 13 вказано: «Ураховуючи тенденції та 
умови розвитку воєнно-політичної обстановки у світі, Україна вважає, 
що збройна агресія, в результаті якої може виникнути локальна або 
регіональна війна проти неї, в середньостроковій перспективі є ма-
лоймовірною» [3].

Побудована за роки незалежності система забезпечення націо-
нальної безпеки України під час загострення відносин з Російською 
Федерацією виявила свою слабкість. Не підготовленими до росій-
ської агресії виявились як суб’єкти забезпечення національної без-
пеки так і законодавча основа їх діяльності. Серед головних при-
чин, які призвели до низької ефективності системи забезпечення 
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національної безпеки України, Г. П. Ситник та А. I. Каляєв виділя-
ють такі [4, с. 512; 5]:

• система забезпечення національної безпеки України будува-
лась на основі застарілої радянської системи, з використанням її 
складових (радянської армії, міліції, КДБ, прикордонних військ, 
які залишились Україні у спадок від СРСР), радянського законо-
давства і досвіду її функціонування у минулому столітті в умо-
вах біполярного світу;

• формування системи забезпечення національної безпеки 
України відбувалось під тиском світових та регіональних ліде-
рів, які виходили з власних національних інтересів, а не інтере-
сів України (наприклад, вимоги до України стосовно відмови від 
ядерної зброї без надання їй дієвих гарантій безпеки);

• політичне керівництво України періоду 1991–2013 р.р. незалеж-
ності нашої держави, формально ставилось до захисту націо-
нальних інтересів та не докладало необхідних зусиль для фор-
мування і розвитку системи забезпечення національної безпеки 
України (реалізація законодавства з питань національної безпе-
ки, виконання стратегій національної безпеки, інших програм-
них документів не організовувалось, хронічне недофінансуван-
ня програм розвитку складових сектору безпеки та оборони з 
кожним роком погіршувало їх стан і вело до поширення коруп-
ції , повного занепаду та морального зневірення);

• багатовекторна зовнішня політика в умовах цілеспрямованого 
поглиблення розбіжностей у політичних орієнтаціях населення 
за регіональним принципом і налаштованість представників по-
літичного керівництва держави на реалізацію власних, корпора-
тивних, а не національних інтересів, – сприяли сепаратистським 
тенденціям і неготовності системи забезпечення національної 
безпеки до протидії загрозі сепаратизму;

• незавершеність формування і, як наслідок, неспроможність са-
мої системи забезпечення національної безпеки України до ана-
лізу безпекового середовища та своєчасного виявлення загроз, а 
також значний вплив на керівництво суб’єктів забезпечення на-
ціональної безпеки України з боку іноземних спецслужб призво-
дило до вироблення помилкових управлінських рішень з питань 
забезпечення національної безпеки.



325

Перерахованих причин низької ефективності системи забез-
печення національної безпеки України достатньо для того щоб 
було ініційоване питання про її докорінне реформування (і без 
вибухових суспільно-політичних подій кінця 2013 – початку 2014 
р.р. та ескалації зовнішніх загроз з боку Російської Федерації), 
починаючи від створення моделі її функціонування та форму-
вання цілісної системи законодавчих актів у сфері національної 
безпеки і оборони України. Для того, щоб якісно виконати таку 
роботу, необхідно було, перш за все, провести детальний аналіз 
стану політики забезпечення національної безпеки України, зо-
середивши увагу, в першу чергу, на її формування і реалізацію 
протягом найбільш гострого та кризового періоду 2014 – 2015 ро-
ків [6, с. 24].

Розв’язання агресії Російською Федерацією проти України виявило 
та окреслило реальні загрози у воєнній сфері, а саме:

• криза існуючої системи міжнародної безпеки, поширення прак-
тики погроз силою та безкарне застосування військової сили 
окремими державами для реалізації власних інтересів у міжна-
родних відносинах;

• прискорення мілітаризації Російської Федерації, розміщен-
ня нових систем озброєнь на територіях суміжних з Україною 
держав, нарощування угруповань військ, що порушує існуюче 
співвідношення сил; (значне збільшення витрат на оборону в 
Російській Федерації, починаючи з 2004 року, створення сис-
теми ПРО поблизу західного кордону України та значне наро-
щування угруповань військ РФ поблизу північного та східного 
кордону України);

• законодавче закріплення Російською Федерацією можливості 
застосування воєнної сили за межами Російської Федерації та 
грубе втручання у внутрішні справи інших, перш за все, сусід-
ніх суверенних держав;

• створення угруповання військ Російської Федерації на тимчасо-
во окупованій території півострова Крим, розпалювання зброй-
ного конфлікту у східних регіонах України;

• триваюча гібридна війна Російської Федерації проти України;
• діяльність на території України проросійських незаконних воє-

нізованих формувань, диверсійних і терористичних груп;
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• невідповідність існуючим загрозам у воєнній сфері структури, 
чисельності і озброєння Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань;

• недостатній загальний рівень боєздатності Збройних Сил 
України та інших військових формувань, їх незадовільне матері-
ально-технічне забезпечення і фінансування [7].

Наростаючі загрози у воєнній сфері вимагали від Верховної Ради 
України та вищих посадових осіб держави прийняття рішень щодо 
реанімації збройних формувань держави. Мабуть, першим практич-
ним кроком в цьому напрямку стало прийняття Закону України «Про 
Національну гвардію України» від 13 березня 2014 р. Відновлення 
раніше розформованої Національної гвардії ще раз красномовно го-
ворить про непослідовність нашої державної політики у сфері націо-
нальної безпеки [8; 9].

Таким чином, законодавство у сфері національної безпеки і оборо-
ни «зразка 1991–2013» не відповідало як гіпотетичним, так і реально 
виникаючим загрозам національній безпеці України, та потребувало 
докорінних змін, у першу чергу, концептуального рівня. Політичне 
управління сектором безпеки і оборони, а також, його реформування 
у зазначений вище період проводилось безсистемно, без створення ці-
лісної системи взаємопов’язаних нормативно-правових актів, програм 
розвитку, планів та відповідного фінансового і матеріально-технічно-
го забезпечення.
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Віталій Підгірний
курсант 2 курсу Київського факультету Національної академії Національної 

гвардії України

КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ 
НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА 
АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОНИХ 

ОРГАНІВ

Здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України 
породило нагальну потребу в своєчасному і точному ототожненні ве-
ликої кількості жертв протистояння, зокрема й військовослужбовців 
Національної гвардії України. Ефективне вирішення цієї проблеми 
лежить у площині теорії криміналістичної ідентифікації. Реалії часу 
зумовили гостру необхідність у використанні для вирішення пробле-
ми найпрогресивніших технологій, до яких варто віднести одне з най-
важливіших наукових досягнень у галузі криміналістичної ідентифі-
кації останніх трьох десятиліть, що полягає в розробленні та впро-
вадженні з середини 80-х років XX століття в практику розкриття й 
розслідування злочинів методів дослідження ДНК.

Всесвітнім визнанням загальнонаукового значення відкриття 
властивостей дезоксирибонуклеїнової кислоти свідчить присудження 
Нобелівської премії з хімії науковцям із Великої Британії й США за 
дослідження ДНК. Однак в Україні проблеми генетичної ідентифіка-
ції особи в умовах збройного конфлікту, попри традиційну активіза-
цію в такі часи науково-практичної діяльності криміналістів, залиша-
ються малодослідженими.

Такий стан справ варто визнати неприпустимим, насамперед через те, 
що тільки за даними Організації Об’єднаних Націй від початку збройно-
го конфлікту на Сході України і у відносно незначний термінологічний 
проміжок (з квітня 2014 р. по грудень 2015 р.) у зоні проведення опера-
ції Об’єднаних сил загинуло щонайменше 9 098 осіб та було поранено 
20 732 особи. Ця цифра включає в себе військовослужбовців, учасни-
ків збройних формувань і мирне населення, зокрема: 2 673 військовос-
лужбовці Збройних Сил України, 174 військовослужбовці Національної 
гвардії України, 11 співробітників Служби безпеки України.

Далі вибірково приведемо хронологічно цю сумну статистику.
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Помічник генерального секретаря ООН із прав людини наголосив, 
що й без того «попереду для України – найстрашніша спадщина кон-
флікту: пошук зниклих безвісти та загиблих». При цьому він нагадав, 
що за інформацією Міністерства внутрішніх справ України станом на 
18 вересня 2015 року, зниклими безвісти вважаються більше 3 тис. осіб.

27 жовтня 2017 року головний військовий прокурор України 
Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK повідомив, що за час кон-
флікту небойові втрати Збройних Сил та усіх інших силових структур 
склали 10 103 людини, з них 2150 - безповоротні. У зоні АТО небойові 
втрати склали 3699 осіб, з яких 935 - безповоротні.

14 травня 2019 року, начальник управління цивільно-військового 
співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов 
у ході брифінгу повідомив, що в рамках гуманітарного проєкту 
«Евакуація-200» з району бойових дій було вивезено 1736 тіл захис-
ників України, 71 військовослужбовець вважається зниклим безвісти. 
«З 2014 року в рамках реалізації гуманітарного проєкту «Евакуація 
200», пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл, 
865 транспортовано до місць остаточного поховання та передано ро-
дичам загиблих», - повідомив він [1].

Відповідно, проблеми пошуку загиблих і зниклих безвісти є одни-
ми з найбільших проблем, пов’язаних із збройними конфліктами,

Якщо звернутись до досвіду ЗСУ у сфері нормативно-правового 
регулювання цього аспекту, то, у контексті порушеного питання, важ-
ливою є директива Генерального штабу Збройних Сил України від 22 
лютого 2016 року № Д-8, якою відповідним керівникам органів вій-
ськового управління доручено організувати: взаємодію з Експертною 
службою Міністерства внутрішніх справ України та слідчими органа-
ми Національної поліції України щодо ідентифікації тіл та організа-
ції їх передачі родичам загиблих військовослужбовців Збройних Сил 
України; пошук та ексгумацію тіл загиблих військовослужбовців; ві-
дібрання біологічних зразків у родичів військовослужбовців, які зни-
кли, та ідентифікації трупів [2; 3; 4].

Застосування країною-агресором заборонених методів і засо-
бів ведення цієї неоголошеної війни часто унеможливлює іден-
тифікацію загиблих традиційним шляхом. Наприклад, лише до 
Дніпропетровського бюро судмедекспертизи від початку АТО (ООС) 
надійшло 1 056 загиблих у Донецькій та Луганській областях, і лише 
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647 (61 %) з них вдалось ототожнити візуальним шляхом. 254 воїнів 
(24 %), майже кожен четвертий, були ідентифіковані лише завдяки 
ДНК-аналізу, решта (155, а саме – 15 %) залишаються невпізнаними, а 
тому їх ховають як «тимчасово невстановлених Захисників України». 
У цілому, в країні станом на 28 вересня 2015 року в результаті про-
ведення молекулярно-генетичної експертизи вже ототожнено 426 за-
гиблих. Проте, у створеній електронній базі даних залишалося ДНК-
профілі ще 762 не ідентифікованих бійців, які загинули в зоні ООС.

Однією з основних засад застосування науково-технічних засобів 
у криміналістиці слугує принцип законності. Однак, попри високу 
ефективність використання потенціалу ДНК-ідентифікації, доведе-
ну багаторічним позитивним вітчизняним і міжнародним досвідом, 
в Україні дотепер не приділено належної уваги її законодавчому за-
безпеченню. Не адекватна ж об’єктивній реальності законодавча база 
перешкоджає превентивному створенню повноцінного банку даних 
генетичних ознак людини й оперативному вирішенню суспільно важ-
ливих завдань сучасними засобами криміналістики [2].

Тому, варто визнати актуальною законодавчу ініціативу у вигляді 
прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів (щодо генетичної ідентифікації військовослужбовців)» [5]. 
Автори цього законопроекту, орієнтованого на задоволення практич-
них потреб військовозобов’язаних і членів їх сімей, правоохоронних 
органів і закладів охорони здоров’я, спираються на прогресивний 
досвід іншої зарубіжної держави, стратегічного союзника України – 
США. Йдеться про створення в Збройних Силах США Сховища зраз-
ків біологічного матеріалу для ідентифікації останків, де зберігають-
ся зразки ДНК усіх, хто: а) вступає на військову службу; б) призивався 
в минулому; в) служить за контрактом; г) перебуває в резерві; а також 
функціонування Лабораторії з ідентифікації ДНК, завдання якої по-
лягає у встановленні відповідності зразків ДНК військовослужбов-
ця, який загинув (помер), з тими зразками, що містяться в Сховищі 
зразків біологічного матеріалу для ідентифікації останків на основі 
унікальності послідовності чергування нуклеотидів у ланцюг у ДНК 
кожної особи, своєрідного «генетичного відбитку», що залишається 
індивідуальним і незмінним протягом усього життя людини.

Таким чином, актуальність законодавчих новацій такого спряму-
вання є безсумнівною, адже нині чинне законодавство в даній сфері 
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не передбачає створення бази генетичних даних осіб, які призивають-
ся на військову службу. При цьому вважаємо, що вирішення проблеми 
ідентифікації військовослужбовців у сучасних умовах ведення неого-
лошеної війни повинно здійснюватися комплексно, шляхом прийнят-
тя Закону України «Про державну геномну (генетичну) реєстрацію 
в Україні», який би визначав цілі, принципи і види такої реєстрації, 
встановлював основні вимоги до її проведення, зберігання і викори-
стання генетичних даних осіб, а військовослужбовців відносив би до 
категорії осіб, які підлягають обов’язковій ДНК-реєстрації [6; 7; 8].
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гвардії України

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ, МЕТОДІВ 
ТА ПРИНЦИПІВ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ В МЕЖАХ 
ЧИННОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Загрози суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості 
державного кордону України були актуалізовані фактом окупації ча-
стини Донецької та Луганської областей, а також анексією Автономної 
Республіки Крим і міста Севастополя з боку Російської Федерації. 
Окремі прояви сепаратизму та зазіхань на українські території з боку 
зовнішніх суб’єктів також спостерігаються в інших регіонах країни. 
Ці події та явища свідчать, з одного боку, про гостру потребу розробки 
і впровадження правових засад системної та дієвої політики забезпе-
чення територіальної цілісності України, а з іншого, – вказують на 
недоліки та недостатність тих правових засобів, методів та принципів, 
що спрямовані на захист територіальної цілісності держави в межах 
чинної системи національної безпеки.

Практичний аспект реалізації політики забезпечення територіаль-
ної цілісності України тісно пов’язаний з теоретико-правовими про-
блемами національної безпеки та відповідними науковими проблема-
ми права національної безпеки.

На даний час очевидно, що побудована за час існування України, 
як незалежної держави, система національної безпеки «зразка 1991–
2013» виявилася слабкою, і, навіть, недієвою. Не готовими до викликів 
та недієздатними виявилися не тільки суб’єкти національної безпеки, 
а й законодавчий фундамент їх діяльності. І ці факти зайвий раз за-
свідчують необхідність постійної уваги щодо удосконалення системи 
національної безпеки України та правової основи її функціонування.

Крім того, забезпечення недоторканості державного кордону та 
територіальної цілісності будь-якої окремої держави позиціонується і 
як одна з функцій системи міжнародної безпеки, метою якої є захист 
територіальної цілісності та суверенітету незалежних держав від зо-
внішнього втручання та агресивних дій інших суб’єктів міжнародної 
політики. Відповідні політико-правові принципи відображені у чин-
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ній міжнародній договірній базі, Статуті ООН, а їх реалізація прого-
лошена метою діяльності переважної більшості міжнародних безпе-
кових організацій [1].

Доцільно констатувати, що, незважаючи на численні дослідження 
у зазначеній сфері, останні здійснюються, переважно, безсистемно, 
висвітлюючи, як правило, окремі проблематичні аспекти чинності 
«національнобезпекового» законодавства та пропонуючи його покра-
щення, загалом, в частині окремих декларативних аспектів.

Як правило (і цілком слушно), у працях як українських, так і за-
рубіжних дослідників, питання недоторканності державного кордону 
та територіальної цілісності держави розглядаються через призму ад-
міністративно-правової та кримінально правової охорони державних 
кордонів. Ці аспекти фундаментально досліджувалися та містять-
ся у працях: Н. В. Камінської, І. В. Долматова, О. В. Задорожнього, 
А. Б. Мостиського та інших.

Разом з тим, гостро постає проблематика певного узагальнення за-
конодавчої бази з забезпечення національної безпеки.

Погоджуємося з думкою О. Скрипнюка та М. Криштановича, що 
кожна держава для ефективного функціонування визначає для себе 
ряд сфер діяльності, без яких вона не може існувати як незалежна 
держава. Не виключенням є і її воєнна сфера, де основними життєво 
важливими інтересами виявляються: забезпечення належного захи-
сту суверенітету та територіальної цілісності країни, у випадку за-
стосування проти неї збройної сили або загрози силою; підтримання 
воєнного потенціалу держави на рівні, достатньому для нейтралізації 
воєнних загроз [2].

Згідно зі ст.ст. 1, 2 Конституції України, Україна є суверенною і 
незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою; суве-
ренітет України поширюється на всю її територію. Територія України 
в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною [3]. Отже, дер-
жавний суверенітет України постає як ознака, яка закріплює й одно-
часно забезпечує можливість держави, завдяки притаманним їй меха-
нізмам та інститутам державної влади, здійснювати свою «верховну» 
та «суверенну» волю і як сутнісна характеристика держави, що на 
конституційному рівні проголосила себе демократичною, правовою і 
соціальною державою, для якої людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. У 
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цьому контексті державний суверенітет виявляє складну свою струк-
туру, яка включає в себе декілька елементів або складових частин, що 
утворюють його зміст та сутність [4, с. 64–65; 5, с. 169–170].

Спектр суспільних відносин, що захищає задекларовані принци-
пи та форми, врегульовується законодавством України у сфері націо-
нальної та воєнної безпеки.

Основним законом, що визначає основи та принципи національної 
безпеки і оборони, а також засади державної політики в цьому напря-
мі, – є Закон України «Про національну безпеку України» [6].

Зазначеним Законом:
• окреслені фундаментальні національні інтереси України (зокре-

ма, інтеграція в європейський простір, а також набуття членства 
в Євросоюзі та НАТО);

• структуровано систему підпорядкування у секторі безпеки та 
оборони та визначено напрямки для розробки стратегічних пла-
нів;

• встановлено обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і 
оборони; визначено склад Збройних сил України;

• задекларовано цивільний контроль в цій сфері.
Разом з тим, означений базовий нормативний акт у сфері забезпе-

чення національної безпеки та оборони не у повній мірі враховує або 
недостатньо чітко окреслює:

1. Принципи, теоретико-методологічні підходи, інституцій-
но-правове забезпечення та засоби реалізації політики забезпечення 
територіальної цілісності України, що склалися в системі національ-
ної безпеки на даний момент. Вбачається, що основними напрямками 
політики забезпечення територіальної цілісності України в умовах 
внутрішньополітичної кризи та зовнішньої агресії з боку Російської 
Федерації стали: а) боротьба проти екстремістських та антидержав-
них груп, що стали на шлях збройного повалення державного ладу 
та спроб відокремлення окремих територій від України; б) проти-
дія збройному вторгненню Російської Федерації, захист державного 
кордону та організація оборони від переважаючих сил противника; 
в) організація системи влади та налагодження механізмів захисту на-
селення від наслідків збройного конфлікту на території України; г) 
захист національних інтересів в економічній сфері, забезпечення на-
лежної роботи об’єктів інфраструктури; д) забезпечення міжнародної 
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підтримки територіальної цілісності України та збереження її держав-
ного суверенітету, залучення зовнішньої допомоги для вирішення пи-
тань оборони і захисту цивільного населення; е) відшкодування збит-
ків та втрат Української держави, її громадян та суб’єктів господарю-
вання, що стали наслідком зовнішньої агресії Російської Федерації та 
порушення територіальної цілісності нашої держави.

2. Умови, за яких система національної безпеки України була б 
більш ефективною в частині забезпечення територіальної цілісності 
держави та відповідала сучасним викликам і загрозам зовнішнього 
та внутрішнього безпекового середовища. Забезпечення територіаль-
ної цілісності України в сучасних умовах здійснюється відповідно до 
головних пріоритетів політики національної безпеки. Це, по-перше, 
відновлення територіальної цілісності шляхом реінтеграції окупова-
них територій Донецької та Луганської областей і півострова Крим, а 
по-друге, запобігання та протидія новим спробам порушити терито-
ріальну цілісність і суверенітет України. Успішність реалізації обох 
завдань залежить від спроможності системи національної безпеки 
України адекватно оцінювати, прогнозувати та ефективно протидіяти 
внутрішнім і зовнішнім загрозам. Констатовано, що в умовах триваю-
чого збройного протистояння на Донбасі та збереження загроз з боку 
Російської Федерації щодо територіальної цілісності та суверенітету 
України, ключове значення має забезпечення обороноздатності на-
шої держави. Зберігаючи стратегічний орієнтир на вступ до НАТО і 
ЄС, Україна має посилювати потенціал міжнародної підтримки своїх 
зусиль з відновлення територіальної цілісності шляхом формування 
мережі союзних зобов’язань як з окремими державами (шляхом укла-
дення угод про спільну оборону або військову допомогу), так і з між-
народними безпековими організаціями (шляхом участі в механізмах 
колективної безпеки).

3. Напрямки вдосконалення системи національної безпеки 
України в контексті вироблення та реалізації політики забезпечення 
територіальної цілісності держави. На даному етапі державного роз-
витку України пріоритетним напрямком політики забезпечення тери-
торіальної цілісності, як вбачається, є своєчасна розробка та впрова-
дження стратегічних засад політики національної безпеки. При цьому 
є очевидним, що національна стратегія реінтеграції окупованих тери-
торій Донбасу і Криму має включати в себе достатньо широкий арсе-
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нал засобів та інструментів, передбачати можливість реалізації кіль-
кох сценаріїв розвитку подій, забезпечувати координацію зусиль уря-
ду, дипломатичних представництв, центральних і місцевих органів 
влади, правоохоронної системи, Збройних Сил, активних громадських 
об’єднань, медіа та ін. Відповідно, Комплексна національна стратегія, 
що розрахована на тривалий період реалізації, формується на сьогод-
нішній день як сукупність стратегій дипломатичного врегулювання 
конфлікту на Донбасі, політики невизнання російської анексії Криму, 
забезпечення обороноздатності країни та підвищення спроможності 
сектору безпеки і оборони відновити контроль над окупованою части-
ною України, інформаційної протидії ворожій пропаганді, відновлен-
ня інфраструктури та соціальної сфери в районах проведення бойових 
дій, підвищення рівня життя населення і зростання економічного по-
тенціалу держави, утвердження патріотизму і принципів національ-
ної єдності в гуманітарному та інформаційному просторі країни [1].

Отже, передумовою ефективної протидії новим загрозам і викли-
кам державному суверенітету й територіальній цілісності України є 
реформування сектору безпеки. Реформування сектору безпеки пе-
редбачає уточнення компетенцій, нормативно-правових, організацій-
них, інституційних та структурно-функціональних засад діяльності 
відповідних суб’єктів.

Безумовно, забезпечення територіальної цілісності України є не-
від’ємною частиною правового механізму забезпечення конституцій-
ного ладу і суверенітету держави. Такий механізм складається із кон-
ституційно правових гарантій єдності, цілісності та недоторканості 
території України, а також легітимного конституційно-врегульовано-
го порядку змін державного кордону, а державна політика, яка прово-
диться сьогодні в Україні у сфері воєнної безпеки держави, повинна 
базуватись на врахуванні нових наукових розробок, теоретичних та 
практичних рекомендацій вчених, у першу чергу, вчених-правників.
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III. ДОДАТКИ

Додаток 1

Указ 
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 
березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки 
України» (додається).

2. Затвердити Стратегію воєнної безпеки України (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 
2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»;

Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 
року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України».

4. Міністерству оборони України забезпечувати організаційне та 
інформаційне супроводження виконання Стратегії воєнної безпеки 
України та інформувати щороку до 31 березня про підсумки її вико-
нання.

5. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і 
оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря 
Ради національної безпеки і оборони України.
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6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 

25 березня 2021 року
№ 121/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 25 березня 2021 року № 121/2021

СТРАТЕГІЯ 
воєнної безпеки України 

ВОЄННА БЕЗПЕКА – ВСЕОХОПЛЮЮЧА ОБОРОНА
Загальні положення

Воєнна безпека України є однією із засадничих умов реалізації 
права українського народу на самовизначення, збереження держави 
Україна та забезпечення її сталого розвитку на основі найвищих цін-
ностей демократії, верховенства права, свободи, гідності, безпеки і 
процвітання громадян усіх національностей.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України – най-
важливіша функція держави, справа всього українського народу. 
Реалізація цієї норми Конституції України в умовах екзистенційної 
воєнної загрози національній безпеці, зростання дефіциту фінансових 
ресурсів та дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської 
Федерації обумовлює необхідність розроблення нової стратегії воєн-
ної безпеки, яка базується на всеохоплюючій обороні України.

Всеохоплююча оборона України – це комплекс заходів, основний 
зміст яких полягає у:

превентивних діях та стійкому опорі агресору на суші, на морі та 
в повітряному просторі України, протидії в кіберпросторі та нав’язу-
ванні своєї волі в інформаційному просторі;

використанні для відсічі агресії всього потенціалу держави та су-
спільства (воєнного, політичного, економічного, міжнародно-право-
вого (дипломатичного), духовного, культурного тощо);
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застосуванні всіх форм і способів збройної боротьби з агресором, 
зокрема асиметричних та інших дій для оборони України, з дотри-
манням принципів і норм міжнародного права.

Головною метою Стратегії воєнної безпеки України (далі – 
Стратегія) є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплю-
юча оборона України на засадах стримування, стійкості та взаємодії, 
що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність 
держави відповідно до Конституції України та в межах державного 
кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний без-
пековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну 
участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Стримування в контексті всеохоплюючої оборони України пе-
редбачає готовність сил оборони України, національної економіки, 
населення та всієї держави до надання відсічі збройній агресії про-
ти України, нарощування спроможностей системи протиповітряної 
оборони, створення цілісної системи територіальної оборони, вжиття 
превентивних заходів щодо протидії воєнним загрозам, досягнення 
та підтримання спроможностей завдати противнику неприйнятних 
політичних, економічних, воєнних та інших втрат, з огляду на які 
він буде змушений відмовитися від ескалації або припинити збройну 
агресію проти України.

Стійкість у ході всеохоплюючої оборони України досягається 
здатністю системи управління державою, сил оборони, національної 
економіки, інфраструктури та суспільства швидко відновлюватися 
та адаптуватися до змін у безпековому середовищі й до тривалого 
протистояння в наданні відсічі і стримування збройної агресії проти 
України, підтриманням спроможностей до здійснення стратегічного 
розгортання, територіальної оборони України, руху опору, ведення 
операцій (бойових, спеціальних, стабілізаційних дій), налагодженням 
надійних каналів комунікації з населенням та підтриманням його 
життєдіяльності.

Взаємодія в процесі всеохоплюючої оборони України вимагає ко-
ординації заходів, що здійснюються в державі під час підготовки до 
збройного захисту та захисту в разі збройної агресії або збройного кон-
флікту проти України, під час відбудовного періоду після закінчення 
воєнних дій, із заходами, що вживаються для підтримки України ін-
ституціями Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного 
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договору (НАТО) та їх державами-членами, іншими державами та 
міжнародними організаціями.

Правовою основою всеохоплюючої оборони України є Конституція 
України та інші акти законодавства України, міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Всеохоплююча оборона України також відповідає закріпленому 
Статутом ООН суверенному невід’ємному праву кожної держави на 
самооборону від агресії.

Всеохоплююча оборона України не має на меті досягнення воєн-
ного паритету з Російською Федерацією, що призвело б до надмірної 
мілітаризації держави та відповідно виснаження національної еконо-
міки, а передбачає підтримання певного балансу та синергії воєнних і 
невоєнних засобів для забезпечення воєнної безпеки України, зокрема:

координацію спроможностей Збройних Сил України, інших скла-
дових сил оборони з можливостями інших складових сектору безпе-
ки і оборони України, узгодження їх розвитку з розвитком оборонної 
промисловості та політико-дипломатичними заходами;

гармонійний розвиток всіх складових військового резерву люд-
ських ресурсів з поєднанням можливостей оперативного і мобіліза-
ційного резерву, до яких зараховано резервістів і військовозобов’яза-
них, та громадян, які добровільно беруть участь у забезпеченні націо-
нальної безпеки і оборони та входять до громадського резерву;

розвиток спроможностей сил територіальної оборони Збройних 
Сил України та руху опору за підтримки громадянського суспільства;

використання новітніх високотехнологічних і високоефективних 
засобів ведення збройної боротьби.

Безпекове середовище (глобальні, регіональні та національні 
аспекти) у контексті воєнної безпеки

На глобальному рівні основними аспектами воєнної безпеки є руй-
нування створеної після Другої світової війни системи міжнародної 
безпеки, підвищення рівня невизначеності і непередбачуваності без-
пекового середовища, яке характеризується:

посиленням боротьби за ресурси та міждержавної конкуренції із 
застосуванням політико-дипломатичних, економічних, інформацій-
них, воєнних і гібридних інструментів, зокрема економічних важелів 
впливу, приватних військових компаній, регулярних військ без знаків 
розрізнення;
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загостренням конфліктів, спричинених етнічними, релігійними, 
міграційними, економічними та іншими чинниками;

конкуренцією держав у сфері космічних, квантових, інфор-
маційних, кібернетичних, гіперзвукових, біологічних, нано- та 
інших технологій, розробленням на їх основі систем озброєнь 
з використанням нових фізичних принципів, робототехніки та 
новітніх матеріалів, мілітаризацією навколоземного космічного 
простору;

загрозами виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема спричине-
них епідеміями;

поширенням міжнародного тероризму та злочинності, загрозою 
розповсюдження зброї масового ураження.

Ці та інші чинники змінюють сутність і характер воєнних конфлік-
тів та можуть призвести до втягування України у війну між держава-
ми, зокрема тими, які володіють ядерною зброєю.

На регіональному рівні найбільш загрозливим аспектом є ймо-
вірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському та 
Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі внаслідок:

тимчасової окупації Російською Федерацією частини території 
Грузії і України;

мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованої тери-
торії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;

перешкоджання Російською Федерацією вільному судноплавству в 
Чорному і Азовському морях;

намагання Російської Федерації зберегти у сфері свого політич-
ного впливу Республіку Білорусь, використання у власних інтересах 
конфлікту в Придністров’ї та інших «заморожених» конфліктів на по-
страдянському просторі;

нарощування Російською Федерацією наступальних угруповань 
військ, розгортання нової ракетної зброї та проведення масштабних 
військових навчань на своїх західних кордонах і на тимчасово окупо-
ваних територіях України.

Така агресивна зовнішня і воєнна політика Російської Федерації 
загрожує національній безпеці України та інших держав Балтійського 
і Чорноморського регіонів, може призвести до подальшої ескалації 
збройної агресії проти України та спровокувати міжнародний зброй-
ний конфлікт у Європі.
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На національному рівні Російська Федерація залишається воєнним 
противником України, який здійснює збройну агресію проти України, 
тимчасово окупував територію Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь, території у Донецькій та Луганській областях, системно 
застосовує воєнні, політичні, економічні, інформаційно-психологічні, 
космічні, кібер- та інші засоби, що загрожують незалежності, держав-
ному суверенітету і територіальній цілісності України.

Головним безпековим аспектом у воєнній сфері на національному 
рівні залишається розв’язана Російською Федерацією гібридна війна 
проти України, яка ведеться у формі комбінації різноманітних дій 
щодо прихованого застосування регулярних військ (сил), незакон-
них збройних формувань і терористичних організацій, використання 
пропаганди, саботажу, терору, вчинення диверсій, навмисного завда-
вання шкоди громадянам, юридичним особам та об’єктам державної 
власності в Україні.

Метою цих дій є посягання на територіальну цілісність, дестабі-
лізація соціально-політичної ситуації, гальмування соціально-еко-
номічного розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції, від-
новлення свого впливу в Україні, зміна її територіального устрою, 
зокрема шляхом повномасштабного застосування воєнної сили проти 
України.

З урахуванням аналізу безпекового середовища в контексті воєн-
ної безпеки держави Стратегія визначає цілі, пріоритети та завдання 
реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і вій-
ськового будівництва, які спрямовані на захист життєво важливих 
національних інтересів від воєнних загроз, надання відсічі і стриму-
вання збройної агресії проти України, запобігання або стримування 
противника від повномасштабного застосування воєнної сили проти 
України, припинення незаконної окупації Російською Федерацією ча-
стини території України, захист її суверенітету і територіальної ці-
лісності в межах державного кордону України, насамперед шляхом 
здійснення міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпеко-
вих, гуманітарних та економічних заходів.

Цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у 
воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

Ураховуючи фундаментальні національні інтереси, визначені 
Конституцією України та іншими законами України, Стратегія перед-
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бачає досягнення таких цілей реалізації державної політики у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будівництва:

достатні оборонні спроможності держави, які в поєднанні з кон-
солідованим міжнародним тиском на Російську Федерацію можуть 
забезпечити стримування подальшої ескалації збройної агресії проти 
України та відновлення її територіальної цілісності в межах держав-
ного кордону України;

потужна територіальна оборона, яка у взаємодії з рухом опору 
сприятиме підвищенню рівня обороноздатності держави, згуртуван-
ню суспільства, патріотичному вихованню громадян, наданню оборо-
ні України всенародного характеру та готовності населення до оборо-
ни держави;

ефективний менеджмент у сфері оборони, заснований на засадах де-
мократичного цивільного контролю, інших євроатлантичних принци-
пах і стандартах, інноваційних рішеннях та сучасних бізнес-практиках, 
програмно-проектному управлінні оборонними ресурсами, удоскона-
лених процесах визначення та задоволення потреб оборони України;

професійний особовий склад Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони, який перебуває в центрі уваги держави, під-
тримується вдосконаленими системами кадрового менеджменту, під-
готовки до військової служби та військово-патріотичного виховання 
молоді, може бути в короткі строки посилений підготовленим і вмо-
тивованим військовим резервом;

сучасне високотехнологічне озброєння, військова та спеціальна 
техніка Збройних Сил України, інших складових сил оборони, яка за-
безпечує виконання ними покладених завдань, зокрема в операціях 
НАТО;

розвинута військова інфраструктура, об’єднана логістика та до-
статні запаси матеріальних засобів, дієва система медичного забезпе-
чення, що відповідають потребам сил оборони;

побудовані на національних і євроатлантичних цінностях сили 
оборони, які відповідають критеріям набуття повноправного членства 
України в НАТО, взаємосумісні з відповідними компетентними ор-
ганами держав – членів НАТО та спроможні робити гідний внесок у 
проведення операції НАТО.

Пріоритетами досягнення цілей державної політики у воєнній сфе-
рі, сфері оборони і військового будівництва є:



345

запровадження об’єднаного керівництва з підготовки та ведення 
всеохоплюючої оборони України;

розвиток інституційних спроможностей Міністерства оборони 
України та інших органів управління складових сил оборони;

нарощування спроможностей Збройних Сил України, сил терито-
ріальної оборони у їх складі, інших складових сил оборони до вико-
нання покладених завдань.

Визначені пріоритети будуть реалізовані шляхом виконання таких 
основних завдань:

за пріоритетом – запровадження об’єднаного керівництва з підго-
товки та ведення всеохоплюючої оборони України

створення системи комплексного стратегічного аналізу воєнних 
загроз національній безпеці України, координація діяльності розвіду-
вальних органів, розвиток об’єднаних розвідувальних спроможностей 
сил оборони з метою отримання повної та достовірної упереджуваль-
ної інформації для своєчасного ухвалення рішень щодо забезпечення 
воєнної безпеки держави;

формування відповідно до євроатлантичних принципів системи 
об’єднаного керівництва з підготовки та ведення всеохоплюючої обо-
рони України як складової системи управління державою, що забезпе-
чить мобілізацію всього воєнного, економічного, соціального, іншого 
потенціалу для всеохоплюючої оборони України та демократичний 
цивільний контроль над силами оборони України;

нарощування спроможностей щодо охорони повітряного просто-
ру та протиповітряного прикриття важливих державних і військо-
вих об’єктів, їх трансформації в загальнодержавну систему оборони 
України;

забезпечення формування та реалізації ефективної державної по-
літики у воєнній сфері, у сфері оборони і військового будівництва, 
імплементації поєднаних єдиними цілями, пріоритетами та завдання-
ми Стратегії, Стратегічного оборонного бюлетеня України, програм 
і планів діяльності Кабінету Міністрів України, взаємоузгоджених з 
іншими документами планування у сфері національної безпеки і обо-
рони;

організація всеохоплюючої оборони України на основі реалізації 
заходів плану оборони України, удосконалення систем мобілізаційної 
підготовки та мобілізації, оперативного обладнання території держа-
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ви, стратегічного розгортання сил оборони, ведення операцій силами 
оборони, розвитку спроможностей Збройних Сил України щодо орга-
нізації та керівництва територіальною обороною України, рухом опо-
ру та підготовкою населення до оборони держави;

розвиток спроможностей сил оборони України щодо стратегічних 
комунікацій у сфері оборони;

упровадження сучасних інформаційних та космічних технологій, 
автоматизація управлінських процесів і цифровізація діяльності в си-
лах оборони України з відповідним рівнем захищеності інформації, 
що обробляється;

державна підтримка оснащення Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони новим, зокрема високотехнологічним, озбро-
єнням, військовою та спеціальною технікою;

законодавче унормування та забезпечення необхідних умов для 
проходження військової служби і служби у військовому резерві, со-
ціального захисту військовослужбовців, членів їх сімей, осіб, звільне-
них з військової служби;

забезпечення створення, утримання та оновлення запасів матері-
альних засобів, достатніх для проведення стратегічного розгортання 
військ (сил), операцій сил оборони, ведення територіальної оборони 
України та організації руху опору;

розвиток спроможностей щодо забезпечення кібербезпеки, кібер-
захисту та кібероборони під час підготовки та ведення всеохоплюю-
чої оборони України;

набуття повноправного членства України в НАТО, подальша ін-
теграція в європейські структури безпеки, прагматичне міжнародне 
оборонне співробітництво;

за пріоритетом – розвиток інституційних спроможностей 
Міністерства оборони України та інших органів управління складо-
вих сил оборони

досягнення Міністерством оборони України необхідних інститу-
ційних спроможностей для забезпечення формування та реалізації 
державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового бу-
дівництва за участю інших органів управління складових сил обо-
рони, здійснення в установленому порядку координації діяльності 
державних органів та органів місцевого самоврядування, а також 
взаємодії з компетентними органами інших держав та міжнародними 
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організаціями під час підготовки до всеохоплюючої оборони України, 
надання відсічі і стримування збройної агресії проти України, лікві-
дації збройного конфлікту та під час відбудовного періоду після закін-
чення воєнних дій;

узгоджене з ресурсними можливостями національної економіки 
планування розвитку оборонних спроможностей та планування все-
охоплюючої оборони України, їх поєднання в системі планування у 
сфері національної безпеки і оборони;

упровадження програмно-проектного управління оборонними ре-
сурсами з розробленням та своєчасним оновленням комплексу про-
грам і проектів розвитку оборонних спроможностей, планів утриман-
ня і розвитку відповідних складових сил оборони, забезпечення вико-
нання державних цільових програм;

удосконалення процесів планування розвитку озброєння, військо-
вої та спеціальної техніки з урахуванням усіх етапів життєвого циклу, 
їх замовлення, проведення досліджень і розроблень, державних ви-
пробувань, контролю якості на етапах виробництва та постачання до 
Збройних Сил України, інших складових сил оборони;

забезпечення необхідних правових, матеріальних та соціальних 
умов військової служби, запровадження дієвих і прозорих механіз-
мів забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців 
Збройних Сил України та інших складових сил оборони, крім військо-
вослужбовців строкової служби, зокрема звільнених у запас або від-
ставку, що залишилися перебувати на обліку громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових умов, після звільнення та членів їх сімей;

максимально прозоре для суспільства планування та забезпечення 
ефективного використання видатків на фінансування сил оборони з ура-
хуванням нових принципів віднесення інформації до державної таємниці;

упорядкування обліку земель оборони та забезпечення контролю 
за їх ефективним використанням;

реалізація ефективних антикорупційних програм і запровадження 
нетерпимості до корупції та проявів корупційних явищ, виявлення та 
припинення кримінальних та інших правопорушень, підвищення рів-
ня доброчесності в силах оборони;

за пріоритетом – нарощування спроможностей Збройних Сил 
України, сил територіальної оборони у їх складі, інших складових сил 
оборони до виконання покладених завдань
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оновлення доктрин, концепцій, планів, інших документів щодо 
підготовки та застосування сил оборони в частині забезпечення їх 
здатності швидко утворювати необхідні угруповання та розгортатися 
на загрозливих напрямках, вести превентивні, непередбачувані, аси-
метричні та інноваційні дії для нівелювання чисельної і технологічної 
переваги противника, виконання завдань у відриві від основних сил, 
використовуючи єдиний інформаційний простір;

підвищення якості та інтенсивності спільної підготовки сил оборо-
ни до ведення стратегічних дій (стратегічного розгортання, територі-
альної оборони України, руху опору, операцій сил оборони), участь у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

підвищення рівня боєздатності Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони з досягненням і підтриманням визначених 
спроможностей щодо вогневого ураження противника, застосуван-
ня авіації та протиповітряної оборони України, контролю ближньої 
морської зони, ведення спеціальних операцій, територіальної оборони 
України, управління та всебічного забезпечення військ (сил), відбиття 
агресії в кіберпросторі (ведення кібероборони);

законодавче унормування переведення Збройних Сил України та 
інших складових сил оборони на професійну основу із заміною стро-
кової військової служби обов’язковою службою у військовому резерві;

створення ефективної системи рекрутингу та комплектування 
сил оборони професійним, підготовленим і вмотивованим особовим 
складом, удосконалення мобілізаційної підготовки, облік військо-
во-навченого людського ресурсу, підготовка до військової служби та 
військово- патріотичне виховання молоді, запровадження підготовки 
громадян до всеохоплюючої оборони України;

зміцнення кадрового потенціалу Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони, ефективне управління кар’єрним зростанням 
особового складу із забезпеченням професійного просування осіб за 
чітко визначеними, прозорими, справедливими критеріями, що ґрун-
туються на знаннях, уміннях, цінностях, досвіді, доброчесності, а та-
кож дотримання гендерної рівності, формування нового стилю вій-
ськового лідерства та трансформація професійної культури на основі 
євроатлантичних принципів;

розвиток систем військової освіти та підготовки особового скла-
ду для сил оборони, запровадження освітньо-професійних програм 
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підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу з 
використанням досвіду бойових дій, методики підготовки, принципів 
і стандартів НАТО;

розвиток системи воєнної науки, спрямованої на вирішення теоре-
тичних і практичних завдань забезпечення всеохоплюючої оборони 
України, розроблення новітніх систем озброєння, військової та спеці-
альної техніки;

підтримання технічної готовності та модернізація озброєння, вій-
ськової та спеціальної техніки, оснащення сил оборони високоточ-
ними засобами ураження, безпілотними платформами (системами) 
наземного, морського та повітряного базування, космічною технікою 
військового (подвійного) призначення;

розвиток за стандартами НАТО системи логістичного забез-
печення Збройних Сил України та інших складових сил оборо-
ни під час виконання завдань всеохоплюючої оборони України, 
автоматизація логістичних процесів, їх об’єднання з відповідни-
ми процесами національної економіки для підтримки операцій 
Об’єднаних сил та участі у здійсненні заходів у сфері протимінної 
діяльності;

удосконалення дислокації та базування військ (сил), розвиток вій-
ськової інфраструктури, задоволення потреб військ (сил) у військових 
полігонах, модульних польових таборах для розміщення під час нав-
чань та виконання бойових (спеціальних) завдань;

забезпечення живучості, захисту та пожежної безпеки арсеналів, 
баз і складів, упровадження прийнятих у НАТО принципів і стандар-
тів щодо організації зберігання боєзапасу, пально-мастильних матері-
алів, іншого майна;

досягнення сумісності Збройних Сил України, інших складових 
сил оборони з відповідними структурами держав – членів НАТО, вве-
дення в дію нових військових статутів (доктрин) на основі євроатлан-
тичних принципів та з урахуванням національних традицій, розвиток 
спроможностей щодо отримання допомоги від іноземних партнерів та 
її надання іншим державам.

Координацію і контроль за виконанням завдань у сфері воєнної 
безпеки та досягнення визначених у Стратегії пріоритетів державної 
політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва 
здійснюватимуть:
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Рада національної безпеки і оборони України – з питань запрова-
дження об’єднаного керівництва з підготовки та ведення всеохоплю-
ючої оборони України;

Кабінет Міністрів України – стосовно розвитку інституційних 
спроможностей Міністерства оборони України та інших органів 
управління складових сил оборони;

Міністерство оборони України – щодо формування боєздатних 
Збройних Сил України та спроможних до виконання покладених за-
вдань інших складових сил оборони.

З урахуванням пріоритетності та ресурсних можливостей держави 
завдання з реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборо-
ни і військового будівництва виконуватимуться в такій послідовності:

у короткостроковій перспективі
удосконалення та законодавче унормування з урахуванням сучас-

них підходів та національного досвіду мобілізаційної підготовки та 
мобілізації, територіальної оборони України, організації руху опору, 
підготовки території і населення до оборони держави;

розвиток інституційних спроможностей Міністерства оборони 
України щодо формування та реалізації державної політики у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будівництва на засадах демокра-
тичного цивільного контролю за участю інших органів управління 
складових сил оборони;

використання можливостей державно-приватного партнерства та 
військово-технічного співробітництва для вітчизняного і спільного з 
партнерами розроблення, виробництва й оснащення сил оборони су-
часним озброєнням, військовою та спеціальною технікою, забезпечен-
ня засобами ураження, у тому числі безпілотними і роботизованими, 
вкладення довгострокових інвестицій у розвиток військової інфра-
структури;

удосконалення форм і способів застосування та реформування сил 
оборони, їх реорганізація на основі принципів і стандартів НАТО з 
урахуванням підготовки до ведення мережецентричних бойових дій, 
що передбачають поєднання в єдиній інформаційній мережі джерел 
інформації (розвідки), органів управління та засобів ураження геогра-
фічно розосереджених військових частин і підрозділів;

прискорена професіоналізація Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони, розвиток військової освіти і науки, розв’я-
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зання проблем військової служби, забезпечення належних правових, 
матеріальних та соціальних умов для військовослужбовців, членів їх 
сімей та осіб, звільнених з військової служби;

підвищення якості та інтенсивності спільної підготовки органів 
військового управління, військових частин і підрозділів Збройних 
Сил України та органів управління і підрозділів інших складових сил 
оборони;

створення мотиваційних чинників для проходження військової 
служби у військовому резерві, участі в територіальній обороні, підви-
щення ефективності підготовки резервістів і військовозобов’язаних, 
формування потужного військового резерву;

розвиток військово-морських спроможностей держави, зокрема 
системи висвітлення надводної та підводної обстановки, розширення 
доступу сил оборони до інформації, що надходить від космічних сис-
тем подвійного призначення;

у середньостроковій перспективі
розвиток та інтеграція оборонних спроможностей держави, зокре-

ма шляхом раціонального планування та ефективного використання 
наявних оборонних ресурсів і міжнародної допомоги;

підвищення рівня бойової готовності та спроможностей Збройних 
Сил України, інших складових сил оборони виконувати завдання за 
призначенням, у тому числі за рахунок завершення переведення їх на 
професійну основу та оснащення новітніми системами озброєнь;

розвиток територіальної оборони як цілісної системи, удоскона-
лення її системи управління та всебічного забезпечення;

розгортання захищеної мережі обміну інформацією між орга-
нами управління сил оборони, яка відповідає вимогам до захисту 
інформації;

впровадження автоматизованих систем управління військами і 
зброєю, сучасних технологій зв’язку, телекомунікацій, захисту інфор-
мації, розвідки та логістики, цифрова трансформація діяльності у во-
єнній сфері, сфері оборони і військового будівництва;

постачання у війська (сили) сучасної ракетної зброї, здатної вра-
жати важливі воєнні, інфраструктурні та інші об’єкти противника на 
великій відстані;

розвиток ракетного озброєння визначених класів і типів як одного 
з основних засобів стримування противника;
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забезпечення поступового переозброєння Збройних Сил України, 
інших складових сил оборони сучасними комплексами протиповітря-
ної оборони;

у довгостроковій перспективі
посилення потенціалу стримування шляхом нарощування бо-

єздатності Збройних Сил України та інтеграції спроможностей всіх 
складових сил оборони;

забезпечення здатності держави швидко адаптуватися до змін без-
пекового середовища, ефективно протистояти воєнним загрозам, без-
перебійно функціонувати до і під час воєнного конфлікту, а також у 
короткі строки відновлюватися після його завершення;

створення запасів матеріальних засобів, необхідних для проведен-
ня стратегічного розгортання, організації руху опору, ведення терито-
ріальної оборони України та операцій сил оборони;

модернізація та усунення диспропорцій розвитку військової інфра-
структури, розв’язання житлової проблеми в силах оборони;

завершення впровадження в силах оборони військових (адміні-
стративних, оперативних і технічних) стандартів, прийнятих у зброй-
них силах держав – членів НАТО;

трансформація професійної культури на основі принципів і стан-
дартів НАТО в системах керівництва силами оборони, управління 
військами (силами), їх підготовки, військової освіти і науки;

оснащення сил оборони високотехнологічним озброєнням, забез-
печення сучасною військовою та спеціальною технікою, зокрема з 
використанням космічних технологій, переозброєння Збройних Сил 
України багатоцільовими бойовими літаками та бойовими верто-
льотами.

Соціально-політичні, економічні та інші умови реалізації дер-
жавної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового бу-
дівництва, воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження

Підготовка та ведення всеохоплюючої оборони України здійсню-
ватимуться в умовах:

достатньо високого рівня правової та політичної культури укра-
їнського суспільства, доброчесності, нетерпимості до корупції та па-
тріотизму громадян України, якісної освіти та громадянської відпо-
відальності, що сприяє професіоналізації Збройних Сил України та 
інших складових сил оборони;
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набутого Збройними Силами України та іншими складовими сил 
оборони досвіду ведення бойових дій, цивільно-військового співро-
бітництва та взаємодії з волонтерським рухом;

системного розвитку сил оборони, створення системи об’єдна-
ного керівництва підготовкою та веденням всеохоплюючої оборони 
України на засадах євроатлантичних принципів і стандартів;

удосконалення планування у сферах національної безпеки і оборо-
ни, забезпечення практичної спрямованості оборонного планування 
та його узгодження з бюджетним плануванням в Україні й процесом 
оборонного планування в НАТО;

розвитку спроможностей сил оборони, насамперед шляхом укомп-
лектування їх професійним особовим складом, розвитку служби в ре-
зерві, забезпечення сучасним озброєнням, військовою та спеціальною 
технікою, необхідною військовою інфраструктурою та достатніми за-
пасами матеріальних засобів;

оновлення та розвитку виробничих потужностей підприємств обо-
ронної промисловості, залучення інвестицій і використання значного 
науково-технічного потенціалу для власного та спільного з інозем-
ними партнерами розроблення і виробництва сучасних озброєнь для 
оснащення сил оборони;

прискорення оборонної реформи на основі євроатлантичних прин-
ципів і стандартів, що разом із збільшенням підтримки суспільством 
євроатлантичних прагнень держави забезпечить у перспективі набут-
тя членства в Європейському Союзі та НАТО, а також забезпечення 
належного рівня воєнної безпеки України.

Під час формування та реалізації державної політики у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будівництва враховуються такі об-
меження:

дотримання принципу оборонної достатності, що передбачає 
фінансування та підтримання оборонного потенціалу держави на 
рівні, достатньому для надання відсічі і стримування збройної 
агресії проти України, з урахуванням поточного стану і перспек-
тив розвитку безпекового середовища у світі та регіоні довкола 
України;

зобов’язання України щодо дотримання без’ядерного статусу та 
відмова самостійно або в кооперації з іншими державами розробляти 
ядерну зброю, а також зберігати її на власній території;
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обмежені можливості національної економіки та дефіцит фінансо-
вих ресурсів, що ускладнюють переозброєння сил оборони із заміною 
озброєння, військової та спеціальної техніки радянського виробни-
цтва, які в найближчій перспективі вичерпають свій ресурс;

концентрація населення в містах, велика кількість потенційно не-
безпечних промислових об’єктів та значні площі забруднених вибу-
хонебезпечними предметами територій у районах здійснення захо-
дів із забезпечення заходів національної безпеки і оборони, надання 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти 
України у Донецькій та Луганській областях, що може призвести до 
значних людських втрат і надзвичайних ситуацій у разі повномасш-
табної війни;

протиправні дії Російської Федерації в акваторіях Азовського і 
Чорного морів, що перешкоджають судноплавству та вимагають за-
стосування Україною комплексу непрямих дій, перегляду двосто-
ронніх угод та наявних форматів співпраці, які використовуються 
Російською Федерацією з метою завдання шкоди національним інтер-
есам України;

наявність неконтрольованих ділянок державного кордону України 
з Російською Федерацією, які використовуються останньою для по-
стачання на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської 
областей озброєння, військової та спеціальної техніки, наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів приховано або під ви-
глядом надання гуманітарної допомоги.

Збройна агресія Російської Федерації, тимчасова окупація терито-
рій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, що відволікають ресурси, необхідні для приско-
рення соціально-економічного розвитку України, обмежують спро-
можності її сил безпеки і оборони та ускладнюють набуття Україною 
членства в НАТО.

Шляхи досягнення цілей державної політики у воєнній сфері, 
сфері оборони і військового будівництва

Державна політика у воєнній сфері, сфері оборони і військового бу-
дівництва спрямована на створення сучасних, мобільних і боєздатних 
сил оборони, які стануть невід’ємною складовою вільної, заможної, 
демократичної і правової України, користуватимуться повагою в су-
спільстві та в іноземних партнерів і міжнародних організацій, спільно 
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з іншими складовими сектору безпеки і оборони, органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста-
новами та організаціями та суспільством забезпечать всеохоплюючу 
оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності.

Досягнення цілей державної політики у воєнній сфері, сфері обо-
рони і військового будівництва з урахуванням умов та обмежень 
здійснюватиметься шляхом формування та реалізації:

ефективної воєнної політики, стратегічного, зокрема оборонного, 
планування та планування оборони України, що ґрунтуються на євро-
атлантичних принципах, засадах демократичного цивільного контро-
лю над силами оборони, стратегічних комунікаціях та інформаційній 
політиці у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, 
європейській та євроатлантичній інтеграції України;

оновленої військової кадрової політики, спрямованої на укомп-
лектування Збройних Сил України, інших складових сил оборони 
вмотивованим, професійним, всебічно забезпеченим і підготовленим 
особовим складом, підготовки військово-навченого резерву людських 
ресурсів із максимально можливим залученням громадян України до 
всеохоплюючої оборони України, зменшення ризиків корупції в силах 
оборони;

дієвої військово-технічної політики, яка забезпечить оснащення 
Збройних Сил України, інших складових сил оборони сучасним, по-
будованим за новітніми технологіями (зокрема вітчизняного вироб-
ництва) озброєнням, військовою та спеціальною технікою, космічною 
технікою військового (подвійного) призначення, необхідними ракета-
ми і боєприпасами, сприятиме розвитку національного оборонно-про-
мислового комплексу;

прозорих і ефективних оборонних закупівель, що забезпечать під-
тримання існуючих та довгострокових інвестицій у розвиток май-
бутньої військової інфраструктури, повне задоволення потреб у по-
точному забезпеченні Збройних Сил України, інших складових сил 
оборони та створення необхідних для виконання покладених завдань 
запасів матеріальних засобів;

спільної підготовки Збройних Сил України та інших складових сил 
оборони, забезпечення їх постійної готовності та застосування відпо-
відно до об’єднаної оперативної концепції з урахуванням підготовки 
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до ведення всеохоплюючої оборони України, оновлених систем мобі-
лізаційної підготовки та мобілізації, територіальної оборони України, 
оперативного обладнання території держави, організації руху опору, 
співробітництва зі збройними силами держав – членів НАТО.

Ресурсне задоволення потреб оборони України
Задоволення потреб всеохоплюючої оборони України передбачає 

адаптивне до змін безпекового середовища та збалансоване з можли-
востями держави використання людського капіталу, інформаційних, 
матеріальних, фінансових ресурсів України, їх підсилення ресурсами 
держав-партнерів.

Громадяни України на військовій службі та службі у військовому 
резерві становлять найбільш цінний оборонний капітал держави.

Комплектування професійними та вмотивованими військовослуж-
бовцями здійснюватиметься в єдиній системі, що охоплюватиме вій-
ськову підготовку в закладах загальної середньої освіти, навчання в 
системі військової освіти та управління кар’єрою військовослужбов-
ця, турботу про збереження життя і здоров’я особового складу, на-
лежне соціальне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей 
та осіб, звільнених з військової служби в запас і відставку, підготовку 
військово-навченого резерву.

Упровадження в силах оборони нової моделі управління інформа-
ційними ресурсами ґрунтується на міжвідомчій взаємодії, об’єднаній 
системі керівництва силами оборони та їх взаємосумісності, поєднан-
ні виконання функціональних завдань з постійним навчанням і роз-
витком, зокрема вивчення та використання євроатлантичних принци-
пів, заохочення інноваційного мислення та дій.

Оснащення Збройних Сил України та інших складових сил обо-
рони новітнім озброєнням, військовою і спеціальною технікою та за-
безпечення ракетами і боєприпасами здійснюватиметься з урахуван-
ням нарощування можливостей національної оборонної промисло-
вості, поступового збільшення обсягів фінансування потреб оборони 
України, нарощування можливостей закупівлі за імпортом та залу-
чення інвестицій. Передбачається закупівля окремих високотехноло-
гічних систем озброєння, військової та спеціальної техніки за кордо-
ном за умови додаткового фінансування.

Фінансовий ресурс на потреби Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони визначатиметься з використанням сучасних 
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методів оборонного планування та управління оборонними ресур-
сами і з урахуванням можливостей державного бюджету для забез-
печення належного утримання існуючих та реалізації пріоритетних 
проектів розвитку перспективних оборонних спроможностей.

Вивільнення додаткових оборонних ресурсів для розвитку спро-
можностей сил оборони здійснюватиметься шляхом позбавлення 
від надлишкових і застарілих спроможностей, впровадження енер-
гоощадних технологій, удосконалення структури та раціонального 
управління особовим складом, ефективного та прозорого використан-
ня матеріальних і енергетичних ресурсів із мінімізацією корупційних 
ризиків.

Важливим ресурсом для Збройних Сил України та інших складо-
вих сил оборони й надалі залишатиметься міжнародна технічна до-
помога та підтримка держав-партнерів у питаннях військової освіти 
та підготовки військ (сил), удосконалення систем управління, авто-
матизації, логістичного, медичного та іншого забезпечення, розвитку 
військово-технічного співробітництва.

Перспективна модель організації оборони України, Збройних 
Сил України та інших складових сил оборони в частині визначе-
них завдань з оборони України, стратегія та критерії досягнення 
спільних оборонних спроможностей

Підготовка та ведення всеохоплюючої оборони України потребу-
ють нової моделі організації оборони України, Збройних Сил України 
та інших складових сил оборони, яка повинна забезпечити:

завчасне планування та підготовку до виконання завдань оборони 
України органів державної влади, усіх складових сил оборони, орга-
нів управління національної економіки та органів місцевого самовря-
дування, підтримання готовності населення та території держави до 
всеохоплюючої оборони України, проведення превентивних заходів 
щодо недопущення ескалації воєнного конфлікту;

швидке розгортання сил і засобів територіальної оборони для своє-
часного реагування на загрози воєнній безпеці, вжиття заходів щодо 
нейтралізації загроз територіальній цілісності України та залучення 
населення до всеохоплюючої оборони держави;

застосування в першій хвилі відсічі і стримування збройної агре-
сії проти України сил оборони з проведенням усіх видів спеціальних 
операцій, зокрема на території противника, для недопущення його 
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просування вглиб території України та стримування подальшої еска-
лації воєнного конфлікту;

використання у другій хвилі відсічі і стримування збройної агресії 
проти України військового резерву для посилення сил оборони та за-
безпечення проведення мобілізації в державі, розгортання руху опору 
в разі тимчасової окупації окремих територій держави;

застосування у третій хвилі відсічі і стримування збройної агресії 
проти України додаткових військових частин, сформованих за раху-
нок мобілізаційних ресурсів та мобілізаційних резервів, припинення 
за сприяння міжнародної спільноти збройної агресії на вигідних для 
України умовах;

постконфліктне врегулювання, проведення демобілізації, від-
новлення контролю за дотриманням режиму державного кордону 
України та реінтеграцію тимчасово окупованих територій у відбудов-
ний період після закінчення воєнних дій.

Стратегія досягнення спільних оборонних спроможностей базу-
ється на прискоренні реформи Збройних Сил України та інших скла-
дових сил оборони шляхом упровадження принципів і стандартів 
НАТО та передбачає набуття таких основних критеріїв:

зміцнення здатності держави до відсічі і стримування збройної 
агресії проти України, ведення всеохоплюючої оборони України, за-
хисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності в 
разі, коли потенціалу стримування не буде достатньо;

досягнення та підтримання спроможностей Збройних Сил України 
та інших складових сил оборони щодо стратегічної мобільності, ве-
дення асиметричних, мережецентричних, багатосферних і непрямих 
дій, які нівелюватимуть чисельну та технологічну перевагу про-
тивника на суші, в повітрі, на морі, в інформаційному просторі та кі-
берпросторі;

забезпечення стійкого функціонування сил оборони та оборонної 
промисловості, підтримання правопорядку та життєдіяльності насе-
лення під час воєнного конфлікту;

посилення ролі дипломатичної служби в питаннях відновлення 
територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом.

Ймовірні сценарії застосування сил безпеки і оборони для ви-
конання завдань з оборони України з розподілом відповідально-
сті складових сектору безпеки і оборони за організацію оборони 
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України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недо-
торканності

Ймовірними сценаріями, які потребуватимуть застосування 
сил безпеки і оборони України для виконання завдань з оборони 
України, є:

ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, 
збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав – повномасш-
табне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення 
військових операцій з рішучими діями, що може супроводжуватись 
інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними опера-
ціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а 
також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору;

спровокований та підтриманий ззовні збройний конфлікт у межах 
території України, що може супроводжуватися масованим застосу-
ванням засобів збройного насильства, незаконних збройних форму-
вань (приватних військових кампаній), міжнаціональною, міжконфе-
сійною або соціально-політичною нестабільністю;

втягнення України в міжнародний збройний конфлікт, зокрема 
між державами, які володіють ядерною зброєю, застосування засобів 
збройного насильства на території України внаслідок воєнного кон-
флікту між третіми державами;

збройний конфлікт на державному кордоні України.
Розподіл відповідальності складових сектору безпеки і оборони за 

організацію оборони України, захист її суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності за ймовірними сценаріями застосування 
сил безпеки і сил оборони для виконання завдань з оборони України 
визначається за результатами їх розгляду на засіданнях Ради націо-
нальної безпеки і оборони України з урахуванням вимог законодав-
ства України.

Управління ризиками у сфері воєнної безпеки
Управління ризиками у сфері воєнної безпеки передбачає при-

йняття відповідних рішень та здійснення заходів, спрямованих на їх 
зменшення.

Основними ризиками у сфері воєнної безпеки можуть бути:
ухвалення стратегічно помилкових рішень у воєнній сфері, сфері 

оборони і військового будівництва на підставі неякісного аналізу ре-
альних і потенційних воєнних загроз національній безпеці;
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недостатні інвестиції в розвиток сил оборони, неефективний роз-
поділ видатків на оборону України та витрачання державних ресурсів 
на утримання безперспективного озброєння, військової та спеціальної 
техніки;

неспроможність забезпечити відсіч і стримування збройної агресії 
проти України з боку Російської Федерації традиційними формами і 
способами збройної боротьби, зважаючи на незрівнянну різницю у во-
єнних потенціалах;

недостатній рівень взаємодії та неузгодженість заходів, що здій-
снюються силами оборони, іншими складовими сектору безпеки 
і оборони України, відсутність належної координації їх дій з іно-
земними партнерами та міжнародними організаціями в ході під-
готовки до збройного захисту України у разі збройної агресії або 
збройного конфлікту, а також відбудовного періоду після закінчен-
ня воєнних дій;

недостатні спроможності Збройних Сил України та інших складо-
вих сил оборони щодо охорони повітряного простору та протиповітря-
ного прикриття важливих державних і військових об’єктів, недостатні 
військово-морські спроможності, у тому числі щодо охорони підвод-
ного простору в межах територіального моря України, берегової обо-
рони, а також захисту національних інтересів України в Азовському і 
Чорному морях;

нездатність провести весь комплекс заходів стратегічного розгор-
тання у короткі строки в разі ескалації воєнного конфлікту або здійс-
нення повномасштабної збройної агресії Російською Федерацією чи 
іншою державою (групою держав) проти України.

Успіх реалізації стратегії залежить від:
узгодженості заходів щодо підготовки до всеохоплюючої оборони 

України, виконання превентивних і адекватних воєнним загрозам дій;
єдності, патріотизму та готовності держави і суспільства до захи-

сту, зокрема збройного, демократичного ладу, незалежності, суверені-
тету та територіальної цілісності України;

рівня довіри українського суспільства до органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади в Україні, дієвої протидії корупції, по-
літичної та правової культури в суспільстві, розвитку доброчесного 
та недискримінаційного суспільства, об’єднаного як повагою до сил 
оборони, так і повагою до закону;
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достатності економічного розвитку держави для нарощування 
можливостей оборонної промисловості щодо розроблення, виробни-
цтва і постачання силам оборони новітнього озброєння, військової та 
спеціальної техніки;

рівня боєздатності Збройних Сил України, опанування силами 
оборони нових форм і способів ведення бойових дій з урахуванням 
досвіду протидії гібридній війні проти України, ведення бойових дій 
на Близькому Сході та інших воєнних конфліктів;

політичної, економічної та воєнної підтримки України світовою 
спільнотою в геополітичному протистоянні Російській Федерації.

Прикінцеві положення
Стратегія ґрунтується на положеннях Стратегії національної без-

пеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 ве-
ресня 2020 року № 392, враховує звіт щодо результатів проведення 
Міністерством оборони України оборонного огляду, затверджений рі-
шенням Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 
2020 року «Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду 
Міністерством оборони України», уведеним у дію Указом Президента 
України від 24 березня 2020 року № 106, та є основою для розроблення 
Стратегічного оборонного бюлетеня України, плану оборони України, 
а також державних цільових програм та інших програм, спрямованих 
на забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, які 
розробляються з метою посилення обороноздатності держави, зокре-
ма розвитку систем управління військами і зброєю, військово-мор-
ських спроможностей, протиповітряної оборони України, авіації, ра-
кетних військ і артилерії, систем розвідки, радіоелектронної бороть-
би, безпілотних і роботизованих комплексів, удосконалення систем 
мобілізації, територіальної оборони України та руху опору.

Всеохоплююча оборона України з комплексним використанням 
усього потенціалу держави і суспільства для реалізації суверенно-
го права України на самооборону, впровадженням сучасних форм і 
способів застосування сил оборони, організацією територіальної обо-
рони України та руху опору, стримуванням агресора, підтриманням 
стійкості та забезпеченням взаємодії в ході підготовки до всеохоплю-
ючої оборони України, відсічі і стримування збройної агресії проти 
України, ліквідації збройного конфлікту та під час відбудовного пе-
ріоду після закінчення воєнних дій, а також координація заходів обо-
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рони України з міжнародними партнерами є найбільш раціональним 
підходом, який забезпечить воєнну безпеку України, створить спри-
ятливі умови для відновлення її територіальної цілісності та допомо-
же досягти більш безпечного майбутнього.

Керівник Офісу 
Президента України

 
А. ЄРМАК
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Додаток 2

Проєкт
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від ___ ___________2020 р. № ______-р Київ

Про схвалення Концепції розвитку законодавства у сфері оборо-
ни України та його кодифікації

1. Схвалити Концепцію розвитку законодавства у сфері оборони 
України та його кодифікації (далі – Концепція), що додається.

2. Затвердити Орієнтовний план реалізації Концепції розвитку за-
конодавства у сфері оборони України та його кодифікації, що додаєть-
ся.

3. Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої 
влади забезпечити своєчасне виконання Орієнтовного плану, затвер-
дженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Проєкт
СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від___ _______________ 2020 р. №____-р

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку законодавства у сфері оборони України та його кодифі-

кації
1. Проблема, яка потребує розв’язання

За останні роки в Україні відбулися динамічні глибинні тран-
сформації в різних сферах (політичній, економічній, воєнній), три-
ває процес реформування правової системи в напрямі її інтеграції в 
європейський правовий простір, розвиток складових сектору безпе-
ки і оборони з метою досягнення їх взаємосумісності з відповідни-
ми структурами держав-членів НАТО. Ці перетворення зумовлю-
ють необхідність та доцільність пошуку нових правових підходів 
до вдосконалення національного законодавства, розбудови України 
як сучасної правової держави та розвитку її оборонних і безпекових 
спроможностей.

Водночас сьогодні є недостатньо розробленими відповідні право-
ві інструменти та механізми, що сприяють реалізації як Конституції 
України в цілому, так і закріпленого в ній стратегічного зовнішньопо-
літичного курсу України, зокрема. Це стосується гарантування без-
пеки людини і громадянина, утвердження й забезпечення їхніх прав і 
свобод, повільного реформування складових сектору безпеки і оборо-
ни України, недосягнення передбачених реформами цілей (кінцевих 
результатів).

Зважаючи на складну військово-політичну обстановку в Україні 
та враховуючи високий ступінь невизначеності й непередбачувано-
сті розвитку безпекової ситуації у світі, своєчасне і ефективне прове-
дення заходів оборонної реформи вимагає розробки концептуального 
підходу до розвитку законодавства у сфері оборони України, що має 
бути втілено у змінах до відповідних законів України.

З урахуванням потреб національної безпеки і необхідності запро-
вадження системного підходу до вирішення проблеми на загально-
державному рівні створення ефективної системи законодавства у сфе-
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рах національної безпеки і оборони України є одним із пріоритетів у 
реформуванні сектору безпеки і оборони України.

Системне вдосконалення законодавства у сфері оборони України є 
необхідною передумовою для наближення правових норм до потреб 
сьогодення. Проте з огляду на динаміку сучасних кризових ситуацій 
законодавство у сфері оборони відстає від розвитку суспільних від-
носин. Процес удосконалення законодавства в цій сфері здійснюється 
переважно шляхом внесення чисельних, проте точкових змін без ура-
хування принципу системності.

Пояснюється таке становище тим, що більшість законів у сфері 
оборони, які приймалися Верховною Радою України у 2014 – 2019 ро-
ках, були спрямовані переважно на внесення змін до раніше прийня-
тих законів України. У результаті цього в деяких законодавчих актах 
спостерігається співіснування успадкованих застарілих норм і новіт-
ніх положень.

Загалом за кількістю внесених змін до законодавчих актів у сфері 
оборони законодавство про оборону характеризується певною нови-
зною, проте, враховуючи відсутність системного процесу його онов-
лення, за рівнем урегульованості воно залишається малоефективним. 
Така нестабільність та недосконалість законодавчих актів у сфері 
оборони негативно впливає як на впевненість у своїх діях громадян 
України, які захищають Вітчизну, так і на прогнозованість ухвален-
ня політико-правових рішень у сфері оборони України, що підвищує 
вразливість до загроз воєнній безпеці держави.

Разом із тим швидкозмінний характер «гібридних» впливів сти-
мулює відмову від попередніх та вироблення нових правових механіз-
мів реагування на загрози, що виникають. Адже наразі з’явилось ро-
зуміння, що основною метою майбутніх «гібридних» війн будуть дії 
нижче порогу реагування, а ключові цілі досягатимуться ще до того, 
як буде розгорнуто ефективний захист. Тому на сучасному етапі роз-
витку законодавства у сфері оборони найбільш актуальним завданням 
є створення гнучкої, несуперечливої, спрямованої у майбутнє систе-
ми правових координат.

Необхідним є також зменшення кількості підзаконних норматив-
но- правових актів у сфері оборони для полегшення розуміння (знан-
ня) цієї сфери та підвищення зручності користування ними. Не менш 
важливим є питання множинних визначень однакових понять, адже 
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неуніфікованість дефініцій ускладнює як розвиток законодавства, так 
і його правозастосування.

Водночас потребує уніфікованого законодавчого визначення ряд 
базових дефініцій, таких як: «законодавство», «законодавство у сфері 
оборони», «військове законодавство» та інші.

Ускладнюється становище ще й тим, що з ухваленням нових зако-
нів України чинні законодавчі акти не приводяться у відповідність із 
ними. Перш за все, це стосується Закону України «Про національну 
безпеку України», з прийняттям якого надано старт реформам, що пе-
редбачають глибинну трансформацію всієї системи забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, виведення її на новий рівень. Зокрема, 
уточнено зміст складових сектору безпеки й оборони, визначено кри-
терії для розмежування їхніх компетенцій. Водночас, ураховуючи 
складність і різнонаправленість започаткованих реформ, заходи сто-
совно імплементації положень Закону України «Про національну без-
пеку України» на сьогодні ще не завершені. При цьому слід відзначи-
ти міжгалузевий характер згаданого Закону України, приписи якого 
стосуються одночасно сфери національної безпеки та сфери оборони 
держави. Зазначене зумовлює необхідність взаємоузгодження поло-
жень законодавчих актів у сфері оборони та цього Закону України.

Основними проблемами, які потребують вирішення, є:
неузгодженість законодавчих актів з питань національної безпеки і 

оборони, наявність протиріч і прогалин;
надмірність обсягів та неактуальність окремих положень законо-

давчих актів у сфері оборони;
наявність в положеннях законодавчих актів значної кількості де-

кларативних та/або відсильних (бланкетних) норм, що ускладнює їх 
реалізацію;

передбачення в законодавчих актах у сфері оборони широких меж 
розсуду уповноваженим органам під час ухвалення рішень;

дублювання повноважень багатьох органів, у зв’язку з чим іноді 
важко зрозуміти, хто є уповноваженим органом щодо конкретного пи-
тання;

відсутність загальнодержавної системи правового моніторингу за-
конодавчих актів;

відсутність у системі Міністерства оборони (далі – Міноборони) 
підрозділу (установи), відповідального за здійснення науково-
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го та експертно- аналітичного супроводу нормотворчої діяльності 
Міноборони.

Отже, існує необхідність у комплексному вдосконаленні законо-
давчих актів у сфері оборони, формуванні якісно нової, ефективної, 
стабільної та пристосованої до адаптування системи законодавчого 
регулювання у сфері оборони.

2. Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є визначення пріоритетних проєктів законодав-

чих актів у сфері оборони на найближчу перспективу, забезпечення 
планомірного їх розроблення та прийняття з урахуванням суспільної 
потреби розвитку законодавства у цій сфері, передбачення можливо-
сті створення нормативно- правового алгоритму, який дозволить за-
безпечити впорядкування та взаємоузгодження як законодавчих ак-
тів, так і процесу внесення до них змін, підвищення практичності й 
ефективності їх правозастосування.

Ця Концепція відображає наявність суспільно значущої пробле-
ми, яка потребує правового врегулювання, і включає в себе загаль-
ний задум та першочергові завдання щодо її вирішення. Концепція 
спрямована на створення правових умов для досягнення мети та на 
реалізацію передбачених нею заходів, здійснення випереджувальних 
кроків задля розвитку законодавства у сфері оборони, забезпечення 
його впровадження в діяльність складових сектору безпеки і оборони 
держави.

Реалізація Концепції дозволить консолідувати науковий потен-
ціал, скоординувати дії групи розробників-фахівців законодав-
ства у сфері оборони з метою створення ефективної системи за-
конодавства у сфері оборони України та виведення його на новий 
якісний рівень.

Досягнення мети Концепції базується на таких основних принци-
пах:

координація законотворчої діяльності державних органів, що є 
складовими сектору безпеки і оборони України;

обмін інформацією між складовими сектору безпеки і оборони 
України щодо узагальнення практики застосування законодавчих ак-
тів у сфері оборони;

сприяння міжвідомчій взаємодії відповідних державних органів у 
сфері оборони.



368

Передбачається реалізувати Концепцію протягом 2021 – 2025 
років. За строками досягнення поставлених цілей завдання поді-
ляються на короткострокові (до трьох років), середньострокові (до 
п’яти років).

До короткострокових завдань належить розроблення та прийнят-
тя законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення законодав-
ства з метою впорядкування суспільних відносин у сфері оборони 
України, опрацювання питання щодо можливості створення в уста-
новленому порядку в системі Міноборони підрозділу (установи) нау-
кового та експертно-аналітичного супроводу нормотворчої діяльності 
Міноборони – Центру військово- правових досліджень, удосконален-
ня та розвитку законодавства у сфері оборони України.

Виконання середньострокових завдань передбачає завершення 
формування якісно нової, ефективної, стабільної та пристосованої 
до адаптування системи законодавчого регулювання у сфері оборо-
ни, гармонізацію вітчизняного законодавства із законодавством дер-
жав-членів НАТО у сферах безпеки та оборони.

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Оптимальним шляхом розв’язання проблеми законодавчого впо-

рядкування суспільних відносин у сфері оборони є послідовне опра-
цювання і прийняття взаємоузгоджених законодавчих актів у сфері 
оборони.

Основним завданням на першому етапі є розроблення і прийнят-
тя законодавчих актів щодо вдосконалення правових засад діяльно-
сті Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, зокрема розроблення в новій ре-
дакції Законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили 
України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та інших 
законодавчих актів у сфері оборони.

Основним завданням на другому етапі є запровадження системи 
правового моніторингу ефективності застосування законодавчих ак-
тів у сфері оборони, у тому числі шляхом запровадження функціону-
вання в системі Міноборони Центру військово-правових досліджень, 
удосконалення та розвитку законодавства у сфері оборони України, у 
разі його створення.

Динаміка розвитку законодавства у сфері оборони України повин-
на базуватися на європейських цінностях і підходах, носити превен-



369

тивний характер, відповідати вимогам національної та загальноєвро-
пейської воєнної безпеки.

4. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін
Концепція не вплине на ключові інтереси заінтересованих сторін.
5. Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити істотне підвищення 

ефективності законодавства у сфері оборони держави, вивести його 
на новий якісний рівень, створити нормативно-правовий алгоритм, 
який дозволить забезпечити впорядкування та взаємоузгодження 
законодавчих актів, які б передбачали своєчасне та адекватне реа-
гування на всі види загроз національній безпеці у воєнній сфері, що 
сприятиме підвищенню обороноздатності держави, зміцненню потен-
ціалу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, та авторитету держави.

Положення законодавчих актів у сфері оборони будуть ґрунтувати-
ся виключно на базових засадах, визначених Конституцією України, 
а подальший прогресивний розвиток законодавства у сфері оборони 
відповідно до обраного нашою державою курсу на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію буде орієнтований на гармонізацію на-
ціонального законодавства із законодавством держав-членів НАТО у 
сферах безпеки та оборони.

Реалізація Концепції сприятиме:
узгодженню нормативно-правових актів у сфері оборони по гори-

зонталі і вертикалі (за ієрархією та змістом);
створенню цілісної системи нормативно-правового регулювання 

сектору безпеки і оборони України;
підвищенню якості нормативно-правового забезпечення функції 

держави щодо оборони України;
вирішенню проблем взаємодії складових сектору безпеки і оборо-

ни України;
виробленню механізмів ефективного реагування складових секто-

ру безпеки і оборони України в разі виникнення кризових ситуацій;
удосконаленню механізму військового керівництва та управління 

Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони;
стабілізації законодавства у сфері оборони України, запроваджен-

ню систематизації і перспективного прогнозування нормотворчої ді-
яльності Міноборони.
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6. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Концепції, 

здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, передба-
чених Міноборони на відповідний рік, інших передбачених законо-
давством джерел.

Матеріально-технічне забезпечення реалізації заходів, передбаче-
них цією Концепцією, здійснюватиметься Міноборони.
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