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Вступ

ВумовахповномасштабноговторгненняРосійськоїФедераціїв

Україну, попередньої соціальної напруги, економічної кризи,

розбалансованостігілоквлади,політичноїнестабільності,розхитаних

державнихісоціальнихінституційважливою єпроблемастворення

цілісноїтаефективноїсистеминаціональноїбезпекидержавитащей

вумовахвійни.

Постановкапроблеми.24лютого2022рокуРосійськаФедерація

від стратегіїгібридноївійни,анексіїКриму ічастини територій

Донецької та Луганської областей перейшла до розв’язання

повномасштабноївійни,що свідчитьпро найвищий рівеньагресії.

Відповідно детальнішого дослідження потребують підходи до

розуміння сутностінаціональноїбезпеки,їїскладників ічинників

впливу на національну безпеку,важливості воєнної безпеки і

діяльністьїїінституцій.

Проблемагарантіїбезпекизкатегоріївічноактуальнихпитань

для людства упроцесійого цивілізаційного розвитку.Після двох

світовихвоєн,завершення «холодноївійни»міжнароднібезпекові

організаціїісвітовімеханізми щодо безпеки невиправдали себе,

кількістьконфліктів,утомучисліззастосуванням зброїмасового

знищення, не зменшилася, тому постійно існують загрози

національній та міжнародній безпеці. Відповідно забезпечення

національнихінтересівбудь-якоїкраїнисьогодніпотребуєшвидкогоі

об’єктивногореагуваннянавикликиізагрозисучасногоглобального

світу,біполяризаціїгеополітики,наявністьвисокотехнологічноїзброї.

Українавсвою чергутакож повиннапроводитиефективнуполітику

національноїбезпеки.

Метамагістерськогодослідження-визначитистанзахищеності

національних інтересів, суверенітету, територіальної цілісності і

недоторканностіУкраїнивідпосяганьззастосуваннямвоєнноїсили
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здетальним аналізом законодавчихактів,політичнопогодженихі

офіційноприйнятихпоглядівщодозахистуукраїнськоїдержавивід

зовнішніхівнутрішніхзагроз,ефективностідіяльностіінституцій і

елементіввоєнноїбезпеки.

Об’єктом дослідження є воєнна безпека України як складова

частиназагальноїполітикидержавиінаціональноїбезпеки.

Предметдослідження– цеоснови воєнноїполітики,оборони,

будівництва,розвитку військовоїта оборонноїгалузей,а також

законодавчабазазвійськовихпитаньірозбудовиобороноздатності

длязахистусуверенітету,територіальноїцілісностіУкраїни.

Завдання магістерської роботи щодо дослідження воєнної

безпекиполягаютьунаступному:

-проаналізувативоєнно-політичнийіправовийаспективоєнної

безпеки;

- визначити роль Збройних сил України в гарантуванні

національної безпеки, окреслити перспективи їх розвитку для

ефективногозабезпеченнявоєнноїбезпеки;

-виокремитиінституціональнііфункціональнізасадидіяльності

НаціональноїгвардіїУкраїниугалузівоєнноїбезпеки;

-сформулюватиюридичнізасадивійськовогоправа;

-детально проаналізувати нормативно-правову базу воєнної

безпекиівизначитисильнітаслабкісторони

- сформулювати концептуальні засади, описати структуру,

інституційнуприналежністьвійськовихправоохороннихорганів;

- визначити особливості діяльності військової поліції як

спеціального військового правоохоронного органу ійого роль у

воєннійбезпеці;

- дослідити важливість військової прокуратури як дієвої

складовоїгалузібезпекиіоборонидержави;
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-проаналізувати специфікугалузівійськового правосуддя іїї

впливнаобороноздатністькраїни;

-охарактеризувативсіскладовінаціональноїбезпекиУкраїниіїх

ефективністьдляреалізаціївоєнноїбезпеки.

Наукова новизна магістерськоїроботи полягає в теперішній

політичнійівоєннійситуаціїУкраїни,якаперебуваєустанівійниі

ефективновідстоюєсвою незалежність.Намизробленийретельний

аналізусьогоспектруелементіввоєнноїбезпеки,виявленослабкіі

сильністорони українськоїобороноздатностіна основісучасних

досліджень,публікаційіпоточноїситуаціївкраїні.

Практичнезначення.Уроботінаведенонизкурекомендацій,які

запрактичногозастосуванняможутьнатривалийчасзабезпечити

захистнаціональнихінтересівУкраїниівмайбутньомуунеможливити

збройнузагрозузбокуРосійськоїФедераціїтаіншихкраїн,зробити

Україну потужним геополітичним гравцем з сильними

загальнополітичнимиівнутрішньодержавнимипозиціями.

Структурароботи:дослідженнявикладенена137-мисторінках,

складаєтьсязівступу,трьохрозділів,висновківіспискувикористаної

літератури.
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Розділ1.ВОЄННАБЕЗПЕКАЯКВАЖЛИВАСКЛАДОВА

НАЦІОНАЛЬНОЇБЕЗПЕКИУКРАЇНИ

1.1.Воєнно-політичніаспективоєнноїбезпеки

Воєнна безпека є однією зважливихскладовихнаціональної

безпекиіпов’язана знаявністю воєннихнебезпектазагроздля

України. Головне її завдання полягає у запровадженні

цілеспрямованоїдержавноїполітикищодопідтримкиарміїтавоєнно-

промисловогокомплексувідповіднодозагальнонаціональнихпотреб

оборони.Достатнійрівеньвоєнногопотенціалу-цеодна базових

гарантійвисокогоміжнародногостатусу,стійкостіпозиційдержавиу

відносинах з країнами НАТО та найсильнішими геополітичними

гравцями[81,7-8].

«Воєннабезпека»єоднимзелементівпонятійно-категоріального

апаратувоєнноїнауки[96,37].Термін«воєннабезпека»зустрічається

устатті1ЗаконуУкраїни«ПронаціональнубезпекуУкраїни»[46].Такі

ж підходиурозуміннівоєнноїбезпекиєв«Стратегіївоєнноїбезпеки

України»,«Стратегії кібербезпеки України» [171],«Стратегічному

оборонномубюлетеніУкраїни»,«Стратегіїгромадськоїбезпеки та

цивільного захисту України» [170],«Стратегіїрозвитку оборонно-

промислового комплексу України» [172]та в інших нормативно-

правовихактах.

Закон України «Про національну безпеку України» визначає

воєнну безпеку як «захищеність державного суверенітету,

територіальноїцілісностіідемократичногоконституційноголадута

іншихжиттєвоважливихнаціональнихінтересіввідвоєннихзагроз».

Унормативно-правовихактахУкраїнипродержавнубезпекучасто

зустрічаютьсятерміни«воєннабезпека»і«військовабезпека».

Щодопонять«воєннабезпека»і«військовабезпека»,товони

спорідненіблизькізазмістом.Водночасзапоходженням цітерміни

неєтотожнимищодоприналежностідовійська(військовий)тадо
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певноїділянкижиттєдіяльностісоціумувконтекстівоєнногоустрою

суспільства(воєнний)[174,20].

Г. Ситникпропонуєрозглядативоєннубезпекуяк«захищеність

життєво важливих інтересів людини ігромадянина,суспільства і

державивідчинників,якіпороджуютьнебезпекивоєнногохарактеру

для реалізаціївказаних інтересів й за якоїймовірність війни

зводитьсядомінімуму.Їїприйнятнийрівеньможебутигарантованим

заумов,коливідсутніспонукальнімотивидозастосуваннявійськової

силиабоколинемаєнеобхідностіувідновленнібалансусил»[162,

530].

Деякідослідники вважають воєнну безпеку багаторівневою

системою різнихзаходіввпланіполітики,економіки,ВПК,організації

управління державою.Відповідно ця галузь повинна розвиватися

комплексноівсукупностірозвиткувсіхїїскладових.Уцьомувипадку

будутьствореніоб’єктивніпередумовидляпопередженняможливих

загрозішвидкого їхусунення.Якщо неприділяти уваги розвитку

якоїсьскладовоїуційсистеміабовирватизнеї,тоцезначнознизить

рівеньвоєнноїбезпеки,їїзагальнустійкістьтаефективність.[162,

531].

Поняття«обороннагалузь»єзначнозагальнішим,ніж «воєнна

сфера»,хочаостаннєвживаєтьсядоволічасто.Цепов’язанозтим,

щозабезпеченняобороноздатностідержавипотребуєзначнобільшої

кількостіелементів в системі,якічинять вплив на їїможливість

забезпечити суверенітет та територіальну цілісність держави з

застосуваннямзброї.

Обороноздатністькраїнизалежитьвідтакихскладовихзагалом:

-воєннареформа(лишереформуванняірозвитокзбройнихсил

недастьбажаногорезультату);

-оборонно-промисловийкомплексійогоефективність;
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- належний рівень воєнно-економічної та воєнно-технічної

співпраці;

- ефективна взаємодія цивільного населення івійськового

секторудлявирішеннязавданьщодозабезпеченняобороноздатності

країни;

- належна протидія розхитуванню стійкості суспільства за

допомогою інформаційно-психологічних операцій з боку інших

держав,якіпокликанізнизитиобороннийпотенціалкраїни;

-оптимальнийрозподілфункцій,повноваженьівідповідальності

навсіхрівняхкеруваннядержавою щодовійськовогобудівництваі

підготовкикраїнидооборони;

-системний підхід щодо аналізу спектру воєнно-політичних і

воєнно-технічнихаспектівузовнішньополітичнійдіяльностідержави

[162,99].

Можна стверджувати,що завдяки наявностіпотужноївоєнної

безпекиможливовирішитиіншізавдання,якієобов’язковимидля

гарантування національної безпеки, стабільного політичного,

економічного,соціального,екологічного,духовного,інтелектуального,

демографічногоаспектівжиттєдіяльностісоціуму.Дотогож воєнна

безпекапередбачаєдієвізаходивусіхгалузяхсуспільногожиття[159,

286].

Зоглядунацеможнавизначити,щовоєннабезпекаєскладною

категорією інерозривно зв’язана зусіма напрямками соціальних

правовідносиніжиттєдіяльностікраїни.Фактичновонаєосновою

національноїбезпеки,наріжнимкаменемнезалежностікраїни.

Увищезгаданихвизначенняхвоєнноїбезпекичастозустрічаємо

поняття «реальнііпотенційнізагрози»та «воєннізагрози».Вони

показуютьпорівняльнувеличину,якавідображаєтучиіншунапругуу

певній ситуації, яка виникає під час взаємодії суб’єктів і

супроводжується нанесенням шкоди за допомогою сили.Воєнна
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небезпека та загроза тісно пов̓язанііобумовленінаявністю у

суб̓єктів зброї,воєнноїтехніки,можливістьїхзастосування.Тому

воєннанебезпекатісно зв’язаназзагрозами інезастосовується,

якщосуб̓єктнемаєметиїїйогозастосувати[159,287].

Якщо брати до уваги нормативно-правовіакти,деописується

воєнна безпека України,то у п.20 ст.1 Закону України «Про

національнубезпекуУкраїни»євизначеннястратегіївоєнноїбезпеки

України.Вонаподанаяксистемапоглядів«напричинивиникнення,

сутністьіхарактерсучаснихвоєннихконфліктів,принципиішляхи

запобігання їх виникненню,підготовку держави до можливого

воєнного конфлікту,а також на застосування воєнноїсили для

захисту державного суверенітету,територіальноїцілісності,інших

життєвоважливихнаціональнихінтересів».[173,51].

НадумкуП. Богуцького,воєннабезпекаєоднією зважливих

складових інапрямків державноїполітики,а також питанням

життєздатностінетількикраїни,анаціїігромадянськогосоціуму.

Відповідно ця галузь залежить від багатьохфакторів.Всівони є

пріоритетними, оскільки другорядність у забезпеченні воєнної

безпекиєнедопустимою[16,20].

ВоєннабезпекаУкраїни забезпечуєтьсяскладним комплексом

політичних,економічних,соціальних,військовихтаіншихзаходів.Як

правило,переваганадаєтьсяполітичним діям,якіспрямованіна

формування сприятливоїдля держави зовнішньоїівнутрішньої

ситуації,підвищенняміжнародногоавторитету,запобіганняіусунення

конфліктнихситуацій,якщотакіє.Протедієвістьцихзаходівможна

досягти лише тоді, коли вони пов’язані з реалізацією плану

оборонного характеру.Останній повинен працювати на силове

стримуванняпотенційнихагресорів,блокуваннябудь-якихспробз

йогобокузробитицезадопомогоюзброї[16,9].
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2вересня2015рокурішеннямРНБОУкраїнибулоприйнятонову

редакцію «Воєнної доктрини України», яку Президент України

затвердиввідповіднимуказомвід24вересня2015року[27].Цедало

можливість визначити напрямки розв’язання воєнних питань в

умовахглобалізаціїсвіту,змінити й уточнити підходи,прописаніу

доктрині,зприводуформуванняівтіленнявоєнноїполітикиУкраїни.

Заумовичіткогоусвідомленняіокресленнянапряміввирішення

воєннихпитаньудержавномубудівництвімаксимальнонаблизило

воєнну складову до важливих аспектів захисту ізабезпечення

національнихінтересівукраїнськоїдержави.Унійвоєннабезпекає

центромдержавноїполітики.

Зазначимо,що ця складова є однією з гарантій безпеки

життєдіяльностісуспільства ікожноїлюдини зокрема,тому це

питаннядержаваповиннавирішувативнутрішньоідбатипрозахист

суверенітету,територіальноїцілісності,недоторканностідержавного

кордону[174,21].

Навіть у теперішній цивілізований період світовий досвід

засвідчує,щовоєннасиладосієважливим інструментом політики

держав.Незважаючиназагальнероззброєннядемократичнихкраїн,

пропагуваннямируусвіті,буларозпочато жорстокуагресію Росії

протиУкраїни,напад набезядернудержаву.Ізагрозавиникнення

збройного конфлікту на території Європи та інших територіях

продовжуєіснувати.

Сучасну воєнно-політичну ситуацію щодо України потрібно

аналізувати в площинівже нових та існуючих центрів сили.Її

головнимихарактеристикамиє:

-європейська безпека сьогоднібазується на фундаменті,де

головнурольархітекторавідіграєНАТОіСША;

-блок НАТО перетворився на глобальний «інструмент миру»,

головнимчиномвЄвропі;
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-великакількістькраїнСхідноїЄвропивийшлаз-підросійського

впливу іповністю сповідує європейськіцінностіта європейську

політику;

- НАТО змінив «стратегію стримування» на «стратегію

розширення».Навітьпід частеперішньоївійниШвеціяіФінляндія

прийнялирішенняпровступіподализаявки;

-країниСхідноїЄвропиперейшлонановуполітичнусистему.На

жаль,цевідбулосяічереззбройніконфлікти;

- в державах Центральної і Східної Європи, які мають

позаблоковий статус, популярними стають ідеї створення

регіональнихструктурбезпеки.ВійнавУкраїніспонукаєнавітькраїни

в блоціНАТО створювати свою сильну армію іозброюватися

новітнімивзірцями;

-країни з потужною воєнною базою ісильною економікою

(Німеччина,Франція,ВеликаБританія)створюютьсвоїцентрисилиі

пробують залучити до цього процесу держави-сусіди,як ще не

визначилисяззовнішньополітичнимкурсом[96,7‒8].

Потрібнозазначити,щонезважаючинавеликізусиллясвітової

спільноти,ООН ііншихміжнароднихорганізаційщодозбереження

миру,безпеки людства,кількість збройних конфліктів на нашій

планетізростає.ПісляДругоїсвітовоївійнизафіксованобільше250

збройнихконфліктів,якіздебільшогомаютьвнутрішнійхарактер[8,3].

У геополітицісферіта світовомувоєнно-політичномупросторі

відбулися значні зміни, значно посилилися непримиренність

національних,політичних,етнічних,економічнихірелігійнихінтересів.

Цеісталопричиною багатьохзбройнихконфліктіврізногомасштабу

[101,17].

Зоглядунавищезгаданеконстатуємоте,щосьогодніз’явилося

чималоновихризиківізагрозміжнародній,регіональній безпеціі

стабільності.Інноваційний розвиток соціуму ішвидке зростання
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потреб можуть призвести до негативних наслідків. Люди

захищаються від одних загроз і водночас створюють нові

(катастрофинахімічних,атомнихпідприємствах,великітранспортні

аваріїчерезприроднічитехногеннічинники).

Отже,існуютьтрадиційніінетрадиційнізагрозами,єнестабільні

держави,зякимидоводитьсяборотися,існуєнебезпекапоширення

зброї масового ураження, авторитарні режими і наявність

екстремізму.Глобалізація спричинила тівиклики безпеці,якіне

знаютьнаціональнихкордонівіпоширюютьсянавесьсвіт.

АналізуючивоєннубезпекуУкраїнивартозвернутиувагунамісце

нашоїкраїнивскладнійбезпековійархітектуріЄвропи.Тутєнизка

чинників:

-Україна має другу за розміром територію іє п’ятою за

чисельністю населеннякраїною Європи.Відповідно зотриманням

незалежностіУкраїна для європейськоїполітики стала однією з

важливихгеополітичнихознак;

-частинаукраїнськоїтериторіїперебуваєу«поясінестабільності»,

протяжністьякогосягаєвідБалканчерезПридністров’яінапівдень

України(АРКрим)доЗакавказзя;

-Україна -це найбільший сусід РосійськоїФедерації,який є

природним бар’єром між Центральною Європою ідоАзією.Росія

володіє великими ресурсами іекономічним потенціалом,тому

всіляко впливає на формування політичного мікроклімату у

навколишніхкраїнахідержавахзавтократичноюсистемою;

-Україна опинилася на розломіЄвропи,який пов’язаний з

розширеннямкраїнНАТОнаСхід[101,8].

ВоєннабезпекаУкраїниповиннабутийтиусплетіннірозвитку

політичних, економічних, суспільних процесів у європейському

просторі,світовомуконтексті.Окремімоментигеополітичноїситуації
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білякордонівУкраїнивизначаютьхарактерідіїзовнішньоїполітики

України.

Беручи до уваги геополітичніівнутрішнічинники діяльність

державних органів в Україні повинна бути зосереджена на

прогнозуванні,своєчасномувиявленнізовнішніхівнутрішніхзагроз

національній безпеці,на попередженніїх інейтралізаціїв разі

виникнення,захистісуверенітетуітериторіальноїцілісностіУкраїни,

безпекиїїприкордоннихтериторій,зростанніекономіки,гарантуванні

особистоїбезпеки,конституційнихправісвободлюдини,назнищенні

злочинності,акцентуванніуваги на законностіта правопорядку,

забезпеченнісоціально-політичноїстабільностісоціуму,зміцненні

авторитету України на світовій арені, підсиленні оборонного

потенціалуіобороноздатності,покращенніекологічноїситуації[159,

284].

Нормативно-правовіактиУкраїнищодовоєнноїбезпекиповинні

відображати реальну соціальну систему,в якій описано чимало

державнихстратегічнихпитань.Вонимаютьвключативсебенизку

суспільних правовідносин,пов’язаною з охороною прав ісвобод

громадян,соціуму,держави від збройного насильства шляхом

забезпечення ефективного функціонування і створенням

сприятливихумовдлянормальногорозвитку.

Воєннабезпекадержави(увужчомутрактуванні)‒цепоказники

життєдіяльностісистемиорганівдержавноївлади,якінапотрібному

рівнізабезпечуютьдотриманняконституційногоустрою,слідування

політичній,економічнійісоціальнійполітицідлягарантіїстабільності

суспільства,протидіявоєннимзагрозам,небезпекам.

Воєнна безпека України це не лише наявність ідіяльність

ЗбройнихсилУкраїни,айрізнісистемидержави,якізабезпечують

політико-дипломатичні,міжнародно-правові,інформаційні,соціально-

економічнітаіншіаспектидержавнихінтересів,щоспрямованіна
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збереженнятериторіальноїцілісностіізахистнаціональнихінтересів

України.

Головним документом планування національної безпеки, її

гарантій,описусистеми іпрогнозування є Стратегія національної

безпеки України.Вонанабулачинностізавдяки УказуПрезидента

України №392/2020 від 14 вересня 2020 року.У цьомудокументі

описаніголовнінапрямки державноїполітики щодо національної

безпеки.Також вуказіпрописанічасовірамкипідготовкиСтратегії

воєнноїбезпекиУкраїни.Ушестимісячнийтермінцейдокументбуло

подано на розгляд Ради національноїбезпеки іоборони України.

Стратегія воєнноїбезпеки України була одноголосно схвалена і

введенавдіювідповіднимУказомПрезидентаУкраїни.

Цейдокументвимагавкропіткоїікількарічноїроботи.Впершеза

час незалежності України вперше сформовано і прийнято

стратегічний документ довгострокового планування. Стратегія

воєнноїбезпекиУкраїнидетальноописуєшляхидосягненняцілейі

пріоритетівзагальнодержавноїполітикиувоєнній,обороннійгалузях

івгалузівійськовогобудівництва.ВонарозробленазгіднозЗаконом

України«ПронаціональнубезпекуУкраїни».Вційстратегіївраховані

національніпріоритети,напрямкиізавданнядлягарантіїбезпеки.

Документ розроблявся і схвалювався поетапно, всі

основоположніположення приймалися на засіданняхміжвідомчої

робочоїгрупи,доякоїувійшлипершийзаступникМіністраоборони

України Іван Руснак, а також представники міністерства,

Генеральногоштабу,ОфісуПрезидентаУкраїни,СекретаріатуКабінету

Міністрів України,Апарату Ради національноїбезпеки іоборони

України,центральнихорганів виконавчоївлади,науково-дослідних

установ (Національного інститутустратегічнихдосліджень)таінші

[41].
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Після схвалення Стратегії воєнної безпеки свою чинність

втратилиВоєннадоктринаУкраїнитаКонцепціярозвиткусектору

безпеки іоборони України.У новому документівизначено сім

головнихцілей(очікуванихрезультатів)щодореалізаціїдержавної

політикиувоєннійгалузі,секторіоборониівійськовогобудівництва.

Середних:

- потужні оборонні можливості країни, які спільно з

організованим міжнародним тиском на Росію забезпечать

стримуваннязростаннязбройноїагресіїпротиУкраїни,відновлення

територіальноїцілісностідодержавнихкордонів1991року;

-сильнаідієватериторіальнаоборона,якаспільнозрухомопору

сприятимезростанню рівняобороноздатностідержави,об’єднанню

соціуму,патріотичномувихованню громадян,готовностінаселення

дооборонидержави;

-дієвеуправліннягалузіоборони,якебазуєтьсянапринципах

демократичногоцивільногоконтролю,євроатлантичнихпринципахі

стандартах,інноваційнихрішеннях;

-формування професійного особового складу Збройних сил

Українитавсіхскладовихгалузіоборони,налагодженняефективної

системикадровогоменеджменту,підготовкадовійськовоїслужбита

військово-патріотичного виховання молоді, підготовка

вмотивованоговійськовогорезерву;

-високоточненовітнєозброєнняЗбройнихсилУкраїнитаінших

складовихсилоборони;

- досконала ісучасна військова інфраструктура,ефективна

логістика і достатні запаси матеріальних засобів,розгалужена

системамедичногозабезпечення;

-силиоборониУкраїниповиннібутисформованіідіятинаоснові

національних і євроатлантичних цінностей, які відповідають
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критеріям набуття повноправного членства України в НАТО,щоб

робитигіднийвнесокурозвитокцьогоальянсу[41].

Головна мета «Стратегіївоєнноїбезпеки України» полягає у

наявності своєчасно підготовленої і добре забезпеченої

всеохоплюючоїоборона українськоїдержави для «стримування,

стійкостітавзаємодії,щозабезпечуєвоєннубезпеку,суверенітеті

територіальну цілісність держави, сприяє інтеграції України в

євроатлантичнийбезпековийпростіртанабуттю членствавНАТО,

передбачаєактивнуучастьуміжнароднихопераціяхзпідтримання

мируібезпеки»[182].

Термін «оборона України» описаний в ЗаконіУкраїни «Про

оборону України» і означає систему політичних, економічних,

соціальних,воєнних,інформаційних та інших заходів держави в

напрямкупідготовкидозбройногозахистутаїїзахистуувипадку

збройноїагресії.Всеохоплюючаоборонадержавихарактеризується

такимиголовнимиознаками:

-просторовість – діїна випередження іформування стійкого

опоруагресораувсіхнапрямкахбойовихдій(суша,море,повітря,

кіберпростір,інформаційнийпростір);

-інклюзивність – з метою ефективноївідсічіагресіїворога

задіяти весь можливий потенціал держави ісоціуму (воєнний,

політичний, економічний, міжнародно-правовий, духовний,

культурний);

-багатогранність–використаннявсіхможливихформ ізасобів

для збройної боротьби з ворогом. Особливо це стосується

асиметричних та інших дій для захисту України. Водночас з

обов’язковимдотриманнямпринципівінормміжнародногоправа.

Стримування означає готовність оборонного комплексу,

національної економіки,усіх громадян і держави зокрема до

боротьбизізбройною агресією.Цетакож нарощуванняпотужностей
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протиповітряноїоборони,створенняєдиною ізлагодженоїсистеми

територіальної оборони, превентивні заходи для протистояння

воєнним загрозам,вміннязавдативорогунеприйнятнихполітичних,

економічних,воєннихтаіншихвтрат,черезщоуньогонебудеіншого

виходу,як відмовитися від ескалаціїагресіїабо припинити війну

протиУкраїни.

Інший критерій – стійкість – є результатом спроможності

системикеруваннядержавою,силоборони,національноїекономіки,

інфраструктуритасоціумушвидковідновлюватися,адаптовуватися

до змін,бути готовим до тривалого протистояння істримування

збройноїагресії,готовність ірозвиток стратегічного розгортання,

дієвістьтериторіальноїоборониУкраїни,рухуопору,веденнярізного

роду операцій (бойових, спеціальних, стабілізаційних дій),

налагодження надійних каналів комунікації з населенням та

підтриманняйогожиттєдіяльності.

Такий критерій,як взаємодія потребує чіткого узгодження

заходів,яківідбуваютьсявкраїнііпов’язанізізбройнимзахистомна

випадок збройноїагресіїабо збройного конфлікту,а також це

важливопідчасвідбудовногоперіодупіслязакінченнявоєннихдій,з

заходами, які вживають під час підтримки України інституції

Європейського Союзу,ОрганізаціїПівнічноатлантичного договору

(НАТО),іншідержавитаміжнародніорганізації.

Загаломвсеохоплюючаоборонаєзалученнямвсьогопотенціалу

країниісоціумунавсійтериторіїзвикористаннямвсіхможливихсил

ізасобів.

Підчасстворення«СтратегіївоєнноїбезпекиУкраїни»їїавтори

брали до уваги досвід демократичних країн,якімають схожіз

Україною зовнішнізагрози.Самезвідти було перенесено досвід і

принцип всеохоплюючоїоборони,який щеназивають«тотальною

обороною». У Швеції та Фінляндії використовують принцип



18

«національна безпека всією громадою». Норвегія та Естонія

спираютьсянагромадянсвоєїкраїниізалучаютьїхдляоборони.Цей

принцип стали частішеобговорювати в ПольщітаГрузії.З цього

можназробитивисновок,щовсеохоплююча(тотальна)оборонає

успішноюпрактикоювгалузінаціональноїбезпекиіншихкраїн.

У «Стратегіївоєнноїбезпеки України»є висновок про те,що

агресивна політика Росіїуглобальномурозрізіможе спричинити

війниміждержавами,спровокуватиміжнароднийзбройнийконфлікт

уЄвропі.

Отже,воєнна безпека України відображає стан безпеки та

оборони,якідають можливість вчасно реагувати та попереджати

зовнішнізагрози воєнного характеру,підтримувати баланс сил в

геополітичномупросторі,пропонуєнаявністькількіснихтаякісних

характеристик сил оборони та безпеки. Сьогодні в Україні

формуєтьсяновасистемавоєнноїбезпеки,якавраховуватимевсі

виклики та загрози у сучасній воєнно-політичній ситуації,

забезпечуватимегіднемісценашоїдержавинаміжнароднійарені.
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1.2.ЗбройнісилиУкраїниякдієваосновавоєнноїбезпекиіїх

перспективирозвитку

Ефективнавоєннабезпекадержавиможливалишезанаявності

сильної воєнної політики, яка є обов’язковою складовою

загальнонаціональної і загальнодержавної політики загалом.

Відповідно воєнну політику можна реалізувати сповна лише за

наявностіголовногоїїінструменту–збройнихсил.

РеформуванняЗбройнихсилУкраїни(ЗСУ)єтієюпроблемою,яка

обумовлена економічними,політичними ісоціальними чинниками.

Підчасекономічноїкризи,якоїзазналабільшістьнаселеннякраїнизі

здобуттям незалежності,розвитокарміївідійшовнаіншийплан.В

результатівідбулосяважкенедофінансуванняукраїнськоговійська.

В останніроки в світіпопулярностінабула ідея вирішення

суперечностей іконфліктів мирним шляхом.Сьогоднішня війна в

Україніінизказбройнихконфліктівранішесвідчать,щозбройнісили

державизалишаютьсяпровіднимиузабезпеченнівоєнноїбезпеки.

ЗСУрозпочалисвоюісторіюу1991роцівнаслідокрозпадуСРСРі

здобуття Україною незалежності.24 серпня 1991 року відбулася

великаподія-АктпроголошеннянезалежностіУкраїни.Разомзцим

важливостінабуло питаннявійськового будівництва,гарантування

національної безпеки. Україна була першою серед республік

Радянського Союзу, яка законодавчо затвердила створення

національних Збройних сил за допомогою об’єднань,з’єднань і

частинРадянськоїармії.

Тодімолодаукраїнськадержаваотрималалишеокремічастини

від військовоїструктури РадянськогоСоюзу.Іголовним завдання

арміїСРСР булопов’язаноздоктриною ведення«холодноївійни».

Червона армія не відповідала ніновітнім реаліям,нікритеріям

збройнихсилновоїнезалежноїдержави.
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За основу під час створення ЗСУ,формування військового

керівництва й управління обороною держави взято принципи

розумної достатності за чисельністю, структурою, озброєнням.

Потрібносказати,щопроцествореннявоєнноїструктуриУкраїнибув

унікальним.Важко знайти аналоги у світіз приводу швидкого і

об’ємного зменшення бойового потенціалу.Україна під тиском

світовоїспільнотивідмовиласявідядерноїзброї,утричізменшила

кількістьсвоговійська.

Сьогодні Україна сповна відчула важливість грамотної

трансформаціїукраїнськоговійськаякголовногогарантазбереження

державногосуверенітетуітериторіальноїцілісностікраїни.Українана

власномудосвідівідчула,щотакезбройнийтероризмзбокудержави

більшоїісильнішоїв декілька разів,інформаційний тероризм і

інформаційно-психологічніоперації,кіберзлочинність.Реформування

арміїіінших галузей оборони відбувається швидко в умовах

протистояннязбройнійагресіїігібриднійвійні.

Історичний досвід розмаїтий на приклади реформ, які

здійснювалисязазмістом,обсягом завданьітермінами.Загалом їх

можнаподілитинатрикатегорії.

Перша – еволюційний шлях,під час якого змінюється вся

військовагалузь,пов’язаназпоявою новихвзірцівзброїівійськової

техніки,нових видів тактики істратегії,покращенням системи

керування,зміноюпріоритетівунауково-технічномунапрямку.

Друга – це шлях часткових змін (зменшення кількостіармії,

ядерноїзброї,звичайноїзброї,закриттявійськовихбазнатериторіях

інших країн,виведення воєнізованих частин з територій інших

держав).

Третя–кардинальнізмінивійськовоїгалузі.

Під час першого етапу зміни системи Збройних сил України

відбулисяодночаснеформуваннязаконодавчоїбазидіяльностіЗСУ,
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реорганізація всіх їхніх структур, створення потрібних систем

керуванняізабезпечення.

Створення власноїарміїбазувалося на політичних рішеннях

керівного складу України, як і визначення без’ядерного і

позаблоковогостатусудержави.Алевцьомупроцесідоувагибуло

взятообмеження,яківиниклиузв’язкузратифікацієюДоговору«Про

звичайнізбройнісиливЄвропі»[180].

У дуже короткий час Верховна Рада України прийняла пакет

законодавчихдокументівщодовоєнноїгалузі,зокрема«Концепцію

оборони ібудівництва Збройних сил України»,Постанову «Про

утворення Ради оборони України»,Закони України «Про оборону

України»,«ПроЗбройнісилиУкраїни»,«ВоєннудоктринуУкраїни»та

інші[86].

Самевцейчасдержавотворцізаклаликонцепцію інапрямки

розвиткунаціональноговійськаУкраїни:удужестислийчасстворили

Міністерство оборони, Генеральний штаб, види Збройних сил,

системиуправління,підготовкитазабезпеченняармії.

Водночас відбулося ядерне роззброєння України.Це стало

однією з великих історичних подій наприкінціХХ століття.Саме

Українапершою ввісторіїлюдствавідмовиласявідядерноїзброї.

Станомна1червня1996рокунаукраїнськійнезалишилосяніодного

ядерногобоєприпасу.Докінця1996рокускоротилибільше3,5тисячі

військових структур,410 тисяч представників особового складу.

Також суттєвозменшиласякількістьозброєньівійськовоїтехніки

[39].

АлепроцесзміниЗСУтількирозпочався.Відразудаласявзнаки

відсутність системного підходу,не було плану щодо військового

будівництва,бракувалопрофесійногоскладу.ЗагаломвЗСУоновили

понад 70 % керівного складу. Було змінено фактично усіх
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командувачів військових округів,армій,командирів корпусів та

дивізій.

Потрібносказати,щопершийетапреформуванняЗбройнихсил

Україниу1991-1996рокинебувреалізованийналежним чином.Не

булоствореносучасноїорганізаціїарміїзпотрібним фінансуванням,

сучаснимозброєннямідосконалоструктурою.ЗбройнісилиУкраїни

створилизрозрізненихчастинібезвідповіднихструктуркерування

[39].

Всівійськовіоб’єкти,частини,озброєннянанашій територіїв

СРСР було підконтрольне Москві. Відповідно і завдання були

орієнтованіназбереженнястароїсистеми,томувнезалежнійУкраїні

цевтратилоактуальністьізначення.Булинеобхіднідокоріннізміни.

Переформатування ЗСУ співпала з процесами побудови

новоутвореноїсамостійноїкраїнивумовахважкоїекономічноїкризи.

Відповідновоєннабезпекаіреформабулимайжепозаувагою.Не

менш важливимбулоіте,щореформуробиливійськові.Такожзміна

структуриіхарактеруЗбройнихсилнеможливебезглибокоїзміни

військово-політичноїгалузі,чогоневідбулося[39].

У 1997-2001 роках відбулися наступнікроки щодо розбудови

українськоїармії.У той часУкраїнасформувалапевнірадикальні

принципи інтересів держави щодо безпеки. Це стосувалося

виокремленнязагрозбезпецііякою повиннабутивоєннаструктура

длязахистубезпекикраїни.Першу«Національнаконцепціябезпеки

України»(1997р.)розробилиекспертиРадинаціональноїбезпекиі

оборониначолізВ. Горбуліним.Цебувдокумент,якийвпершемістив

описаннятакихпринципів.Головнийпостулатконцепціїнаголошував

на тому,що пріоритетним завданням держави у галузізахисту

національноїбезпекиє«зміцненнягромадянськогосуспільства»[102].

Натомістьвтойчаспродовжувалаіснуватиневизначеністьщодо

орієнтирів розвитку ЗСУ,неспіврозмірною була їх структура і
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чисельність,якіневідповідалисучаснійгеополітичнійситуаціївсвітіі

внутрішнімсумовам.Цепризводилодотого,щовійськовіуправлінці

навласнийрозсудвирішували,яким чином повиннавижитиармія.

Саменацьомувонизосереджувалисвоїзусилля,аненавиконанні

своїхпрямихобов’язків.ЗрештоюкерівництвоУкраїниіЗбройнихсил

зробили висновок,якщо ця ситуація триватиме далі,то армія не

матименіякихперспективумайбутньому.Відповіднонеобхіднібули

глибокіреформи[39].

ЗоглядунацебулозатвердженоУказПрезидентаУкраїнивід20

січня1997рокупро«ДержавнупрограмубудівництватарозвиткуЗСУ

до 2005 року».Завдяки цій програмівдалося окреслити напрями

розвиткуЗбройнихсилУкраїни,встановитичіткукількістьзгідноз

завданнями,яківонивиконують,атакожвизначитисклад,структуру,

співвідношення видів,родів військ,систему штатної структури

органів управління, з’єднань і частин; описати перспективи

вдосконалення зразків озброєння, військової техніки. Тоді

розпочався перехід до новоїсистеми керування ЗСУ,утворення

систем оперативного, тилового і технічного забезпечення з

урахуванням регіональних можливостей.Було відпрацьовано нові

системипідготовкитакомплектуванняЗСУ.

Таголовною проблемою залишалосяпостійненедофінансування

і відповідно оборонна реформа не була здійснена. Не тільки

відсутністьдостатнього фінансування булаєдиною проблемою на

шляхурозвиткуукраїнськоїармії.Важливезначеннямалипитання

воєнно-політичного іметодологічного характеру.Під час перших

етапіврозвитокЗбройнихсилУкраїнивідбувавсяеволюційноісам

пособі,томусильновідчувавсябракпрактичногодосвідуурозбудові

війська.Існувалиіншіпитання,якінедалиможливостікерівництву

країнизробитиглибинніперетвореннявійськовоїорганізації.Утой



24

час не звертали уваги на якісніпоказники військовоїскладової

держави[39].

У 2001-2005 роках тривало виконання «Державноїпрограми

будівництваірозвиткуЗСУнаперіоддо2005року».Улипні2000року

до неївнесли певнікорективи ітодіпрограма отримала назву

«ДержавнапрограмареформуванняірозвиткуЗСУнаперіоддо2005

року».ЗмінивідбулисявідповіднодоУказуПрезидентаУкраїнивід28

липня2000року№927/2000.Головним напрямком уреформуванніі

розвитку Збройних сил України було створення сучасного

українського війська за принципом оборонної достатності,

відповідноїдо цього принципучисельності,водночас мобільного,

багатофункціонального, добре озброєного, професійно

підготовленоговійська,якезможевиконуватисвоїзавдання,алене

буденадтообтяжливимидлядержавивекономічномуплані[13].

Передприйняттямцієїпрограмиужебулозробленоспробищодо

чіткоговизначенняпринципівдіяльностіЗСУ,протевсізавданняіцілі

почали переглядати під тиском критики експертів інестабільної

економічноїситуації.Уцейчастакож буласформована«Концепція

ЗбройнихСил»(2011р.)і«ДержавнапрограмапереходуЗбройнихсил

Українинаконтрактнуоснову»(2015р.).Останню прийнялизметою

переходуна контрактнуслужбу.Справа в тому,що в попередній

програмібуввизначенийзмішанийпідхід комплектуваннявійська,

який поєднував щорічний призов в армію на основізагального

військовогообов’язкуівійськовуслужбузаконтрактом.Відповідно

потрібнобулозмінитипідходищодопринципівкомплектування.

НаступнийетапреформиЗбройнихсилУкраїнирозпочавсяі2006

році і триває досі. Воєнно-політична ситуація в Європі

характеризувалася завершенням другогоетапурозширенняНАТО.

Відповідно це змусило Україну жити в нових реаліях,в яких

позаблоковий статус втрати продуктивне значення щодо
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обороноздатностікраїни.Тодієвроатлантична модель української

арміївважаласятакою,щовідповідаєвимогамтогочасу.Відповідно

перехіднаіншуформувимагавновихпідходів[39].

Цібачення іпринципи були прописаніу«Державній програмі

розвиткуЗСУна2006–2011роки»,дечітковказувалосяпропочаток

новогоетапу вукраїнськійармії:«здійсненнязаходів,спрямованих

на глибиннізміни в системах військового управління,всебічного

забезпечення,військовоїосвітитаперехіднаконтрактнийпринцип

комплектування,розпочатовпровадженняновоїсистемикадрового

менеджменту, підготовки військ (сил), оптимізації системи їх

всебічного забезпечення, взято курс на прискорену

професіоналізацію ЗСУ танаближенняїхзавсімапоказникамидо

стандартів,прийнятих у збройних силах країн-членів НАТО» [37].

Реалізація цієї моделі давала змогу мати такі збройні сили

європейського взірця з добре підготовленим особовим складом,

новітнімозброєнняміоснащенням.Такаарміяздатнабулазахистити

державний суверенітетітериторіальнуцілісністькраїни.Водночас

ЗСУ нового взірця спроможнібули робити вагомий внесок у

підтриманнямируістабільностівЄвропі[176].

Отже,з2006рокуЗбройнісилиУкраїнирозпочаливиконувати

плануваннящодовиконання«ДержавноїпрограмирозвиткуЗСУна

2006-2011роки».Упрограміїїавториокреслилиумовирозвиткуармії,

визначили цілі і завдання Збройних сил згідно з сучасними

викликами і загрозами,а також завдання щодо модернізації

озброєння івійськовоїтехніки,підготовки військ за стандартами

НАТО.

У програмі описано цілковиту реорганізацію структури

українськоїармії,видів ЗСУ,системи управління іпідходів до

плануванняйорганізаціїїхпідготовки.Головнаметацьогополягала

вствореннітакоїсистемиорганіввійськовогоуправління,якемає
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«чіткий розподіл оперативних іадміністративних функцій,функції

всебічного забезпечення військ (сил)між органами військового

управлінняусіхланок»[176].Цимдокументомчіткорозділилифункції

іповноваженняміж Міністерством оборониУкраїниіГенеральним

штабомЗбройнихсилУкраїни.

Упродовж 2006-2008 років в Україніздійснили перехід від

багаторівневоїсистеми оперативного управління до триступеневої

системи:«Генеральнийштаб–Об’єднанеоперативнекомандування

– армійський корпус,повітряне командування,центр морських

операцій,центрвійськбереговоїоборони»[176].

Структура Генерального штабупочала відповідати стандартам

штабівдержав-членівНАТО.Такожбулорозпочатостворенняоднієїз

найважливішихструктурсучасноїармії–Силспеціальнихоперацій.З

цією метою у 2006 році створили Об’єднане оперативне

командування, головним завданням якого було оперативне

плануванняіуправлінняміжвидовимиугрупованнямивійськпідчас

збройних конфліктів і кризових ситуацій, миротворчими

контингентами ЗСУ,атакож тими частинами,якіберутьучастьв

антитерористичних операціях, ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій[176].

Після 11 вересня 2001 рокуукраїнськіПрикордоннівійська і

Митна служба України оголосили про свою готовність до

співробітництва з НАТО і ЄС. Водночас постало питання,чи

спроможнеукраїнськекомандуваннякеруватибагатонаціональними

операціями без належноїпідготовки,без володіння сучасними

стандартами.

На жаль,Україна успадкувала нетільки військовуструктуруі

принципи безпеки СРСР,але ікультуру управління.Насправді

управлінськийдосвідіпідходикраїн-членівНАТОдужевідрізнялисяу

той час від української.У штаб-квартиріНАТО ів національних



27

міністерствахоборони ініціативи започатковуютьіїхреалізовують

комітети,якіза своєю структурою є цивільно-військовими чи

міжвідомчимиімаютьдоступдовсієїінформаціївідповіднодоїх

компетенцій. Таким чином забезпечується чітке і прозоре

співробітництво між нижчими івищими ланками управління.Цей

принцип долає будь-якіінституційнібар’єри іконцентрується на

зростанні горизонтальної інтеграції структур. Він кардинально

відрізняється від радянської традиції адміністрування. Проте

розв’язання збройної агресії проти України з боку Російської

Федераціїу2014 роцізмусило пришвидшити процеспереходуна

стандартиНАТОвуправлінніармією,їїпідготовцітаіншому.Сьогодні

цедаломожливістьефективнопротистоятиросійськійармії,якав

разимаєбільшучисельністьікількістьозброєння.

У 2021 роцібуло зрозумілим,що ескалація російськоїагресії

неминуча,хочаніхтонехотіввіритиурозв’язанняповномасштабної

війнипротиУкраїни.Увересня2021рокупідчасзасіданняКомітету

ВерховноїРадиУкраїнизпитаньнаціональноїбезпеки,оборонита

розвідкипрезентувалипроектЗаконуУкраїни«Провнесеннязміндо

деякихзаконодавчихактівУкраїнизпитаньнаціональноїбезпекиі

оборонищодопосиленнядемократичногоцивільногоконтролю над

Збройними Силами України,удосконалення питань військового

керівництватапроцедуроборонногопланування».

Цей документ закріпив законодавчо нову модель управління

щодооборонинаціональноїбезпеки.Цейпроектзаконупередбачав

реалізацію «стратегічного курсу щодо набуття повноправного

членства України в ЄС та Північноатлантичномуальянсізметою

створенняправовоїбазитрансформаціїінституційноїмоделіоборони

Україниназасадах,принципахтанормахкраїн-членівНАТО»[91].

Його особливість полягає в посиленні демократичного

цивільного контролю над Збройними силами України,визначенні
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повноважень,підзвітностіівідповідальностіголовнихпосадовихосіб,

удосконалення системи військового управління і процедур

оборонногоплануваннязурахуванням досвідудержав-членівНАТО

таЄС.Окрім того,відбулосяуточненняперелікуізмістудокументів

щодооборонногоплануваннязгіднозістандартамиНАТО.

Цей законопроект передбачав внесення змін до 18 законів

України.Головнимисереднихбули,змінидоЗаконуУкраїни«Про

національну безпеку України» (чітка визначеність щодо

підпорядкованості,підзвітності,відповідальностітавзаємовідносин

військовихпосадовихосіб)[91].

Також було визначено, що Міністр оборони України

підпорядковується Президентові України як Верховному

Головнокомандувачу Збройних сил України. Водночас Міністр

обороникоординуєсвоїдіїірішеннязГоловнокомандувачемЗСУ,а

також надає військові консультації і рекомендації Президенту

України.ВінпідконтрольнийіпідзвітнийВерховнійРадіУкраїни.

«Головнокомандувач ЗСУ є вищою військовою посадовою

особою,яка відповідає за готовність Збройних Сил України та

переданихуйогопідпорядкуваннясилізасобівіншихскладовихсил

оборони до виконання покладених завдань іза управління їх

застосуванням.

Він призначається на посаду та звільняється з посади

Президентом України за поданням Міністра оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ підпорядкований, підконтрольний та

підзвітнийМініструоборони»[91].

У законопроектівперше запровадженіічітко визначенітакі

поняття,як політика у галузіоборони,генерування військ (сил),

повноваженняугалузібезпекиіоборони,застосуваннявійськ(сил),

спроможністьсилоборони,управліннявійськами(силами),галузеві

(відомчі)стратегії,вищекомандування…
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«Окрім того,визначилискладовісистемиМіністерстваоборони

України: апарат, розвідувальний орган та установи, заклади,

підприємстватаорганізації,щозабезпечуютьвиконаннязавданьта

функційМіноборониабоналежатьдосферийогоуправління,Збройні

Сили України,Державнаспеціальнаслужбатранспорту,Військова

служба правопорядку у Збройних Силах України, Війська

кібероборони,атакож НаціональнагвардіяУкраїнипідчасвведення

правовогорежимувоєнногостану»[91].

Законопроектпередбачивобмеженняівпризначеннінапосади

Міністраоборонитайогозаступників.Нимиможутьбутитіособи,які

допретендуваннянапосадупроходиливійськовуслужбутапісля

звільненнязякоїминуломенше,ніж 5років(Положеннянабирає

чинностіз01.01.2024р.).

Запропонованореалізуватигалузевістратегіїуформідокументів

стратегічногоплануваннядіяльностідержавнихорганів,розробкаі

затвердженняякихздійснюютьвідповіднікерівникипіслясхвалення

«СтратегіїнаціональноїбезпекиУкраїни».

Завдяки законопроекту відбулося коригування завдань

Державноїспеціальноїслужби транспортув особливий період.У

цьому разівся служба «переходить у готовність до виконання

завданьзапризначенням вумовахдіїправовогорежимувоєнного

стануівиконуєвизначеніпланамизавданняіззабезпеченнястійкого

функціонування транспортноїінфраструктури в інтересах ЗСУ та

іншихскладовихсилоборони»[91].

ДіяльністьСилспеціальнихопераційЗбройнихсилУкраїниіСил

територіальноїоборониУкраїнирегулюєтьсяЗаконом України«Про

основинаціональногоспротиву».

У законопроектітакож було визначено обсяг фінансування

секторубезпеки іоборони,який повинен становити неменше5%

запланованогообсягувнутрішньоговаловогопродукту.Апідчасдії
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особливогоперіодуобсягцихвидатківзбільшуєтьсязурахуванням

потреб на обороннівитрати,необхіднідля стримування івідсічі

збройноїагресіїпротиУкраїни,захистуїїсуверенітету,територіальної

цілісностітанедоторканності.Визначенняцихпотребздійснюється

відповідно до заходів,передбачених «Планом оборони України»,

«МобілізаційнимпланомУкраїни».

Цей документ остаточно розмежував повноваження Міністра

оборониУкраїни,ГоловнокомандувачаЗСУ,командувачаОб’єднаних

силЗСУ,командувачіввидів,родіввійськ(сил)ЗСУ.Такожвідбулося

сепарація функцій Міноборони та Генерального штабу ЗСУ.

Законопроект остаточно визначив перехід на нові стандарти

управліннянаосновістандартівНАТО.

У липні2021 рокуГоловнокомандувач Збройних сил України

генерал-майор Валерій Залужний під час представлення своїх

заступниківназвавпріоритетнінапрямкирозвиткуукраїнськоїармії.

Окрім реформиЗСУ згіднозістандартамиНАТО,віннаголосивна

соціальному захисті військовослужбовців і членів їх сімей,

продовженняреформигрошовогоікадровогозабезпечення[67].

ТакожГоловнокомандувачнаголосивна:

•продовженнізміни системи об’єднаного керівництвасилами

оборониівійськовогоуправлінняЗСУ(розмежуванняповноважень);

• придбанні повних оперативних спроможностей в нових

організаційнихструктурах(J,G,A,N,S);

•забезпеченніпрямоїучастікраїн-партнерівНАТОвоперативній

підготовціштабівстратегічногоіоперативногорівнів;

•підвищеннірівняпрофесійноїпідготовкиособовогоскладу,

•забезпеченнівивченнявійськовослужбовцямианглійськоїмови,

•розвиткусержантськогокорпусу.

ВалерійЗалужнийсказав,що«головнимизавданнямиЗбройних

силУкраїнивумовахвідсічіістримуванняросійськоїзбройноїагресії
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залишаютьсяутриманнявійськовихчастин,наякіналежатьрівнях

бойовоїготовності,укомплектування професійним імотивованим

особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням і

військовою технікою,уточнення основних документів оборонного

планування,атакож доктринальнихдокументівзастосуваннявійськ

(сил)»[67].

Багато уваги було приділено іповномасштабному розвитку

системитериторіальноїоборониірухопору.

30 липня 2021 року РНБО ухвалила «Стратегію зовнішньої

політики»,уякійвизначеношістьпріоритетнихнапрямків,середяких

єпріоритетнимкурснавступдоНАТОіЄС.

Уже 4 лютого 2022 року – за декілька тижнів до початку

повномасштабноговторгненняРосіївУкраїну–Головнокомандувач

ЗСУ обґрунтував грошове забезпечення армії і пояснив,чому

мінімальнийконтрактмаєстановити10років.Головнокомандувач

наголосив на необхідностіпрофесіоналізаціїармії.«Упродовж 10

роківлюдинамаєрозуміти,чоговонадосягне:відпершогодняідо

останнього.Ідержава має розуміти,що це професіонал,який

прийшовна10років.Вонамаєдумати,якимчиномзабезпечитийого

житлом,гідноюзарплатнеюдлятого,щобвінмігрозвиватися»[49].

1лютого2022рокуПрезидентУкраїниВолодимирЗеленський

підписавуказпроприпиненняпризовуукраїнціввід1січня2024року.

У лютому 2022 року Міністр оборони України Олексій Резніков

пояснив причини скасування військового призову і напрямки

розвиткупрофесійноїарміївУкраїні.

Вінзазначив,щоЗСУскладаютьсязтрьохкатегорій:

1. Найменша категорія — це призов. Молоді особи, які

призиваються,проходятьстроковуслужбуупродовж півторароку.Їх

чисельність складає 10% від чисельностіЗСУ (ЗСУ — 261 тисяча

військових).
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2.Контрактники–цечоловікиіжінки,якіукладаютьконтрактвід

8місяцівдо3років.

3.Найпрофесійнішівійськові–особи,якінесутьслужбупонад10

років.

Головнаідеяуказупрезидентаполягаєвтому,щобупродовж 4

роківвплановомурежиміУкраїнаповиннаперейтидоформування

професійноїармії.Зіслів Міністра оборони України,«це дасть

можливість відмовитися від строкового призову, від

короткострокових контрактів,натомість зробити службу в ЗСУ

привабливою,цікавоюпрофесією»[164].

Відповідновдержавімаютьстворитивсіпередумовидлятого,

що служба в арміїце почесна справа,яка винагороджується

достойнофінансово.Напочаткулютого2022рокуйшлароботанад

створенням законопроєктів щодо врегулювання питання

альтернативноїстроковоїслужби.

Міністроборониповідомив,щоз2024рокувУкраїніпланували

відмовитисявідстроковоїслужби.Натомістьбудестворенасистема

військовоїпідготовкидлягромадянУкраїни,підчасякоїгромадяни

отримуватимутьнеобхіднінавичкиібудутьготовіуразінеобхідності,

виконуватизавданняікористуватисязброєю.

Війна пришвидшила реалізацією цих планів івелика частина

громадянського населенняпроходитьпідготовкув ходізбройного

конфлікту. Завдяки підтримці західних партнерів відбувається

професійненавчаннядесятківтисячукраїнцівнавійськовихбазах

НАТО в різних країнах Європи.З цього приводу посол Великої

БританіїМелінда Сіммонс заявила,«що вимога про оперативну

сумісністьукраїнськоїарміїзарміямиНАТО булавиконанащедо

початку повномасштабної війни, однак нині існує потреба в

інституційнійреформіобороннихмеханізміввУкраїні»[186].
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Вонатакож сказала,щоукраїнцідовели,щоукраїнськіЗбройні

сили спроможнідіяти зістандартним обладнанням НАТО.«Але

насправдімицезналищедовійни.Менішкода,щоїм довелося

пройти перевіркууцьому.Алеми вжезнали,що проблеманев

сумісності,в томусенсі,що це вже було виконано,йшлося про

інституційнуреформуобороннихмеханізмів,обороннихзакупівель,

людськихресурсівоборонитощо,де,якмивсізнаємо,доведетьсяще

проробитибагатороботи»[186].

МеліндаСіммонсзвернулаувагунате,щореформапотрібнане

стільки для вступу України до НАТО,скільки для того,щоб у

майбутньомуматисильнуармію.Наїїдумку,існуєтіснийзв'язокміж

необхідністю суттєвихобороннихреформ таполітичним рішенням

щодовступуУкраїнидоНАТО.

30вересня2022рокупрезидентВолодимирЗеленськийоголосив

про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до

Північноатлантичногоальянсу.
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1.3.БазовізасадидіяльностіНаціональноїгвардіїУкраїниугалузі

воєнноїбезпеки

Зіздобуттям Україною незалежностібуло прийнято рішення,

зокремапрезидією ВерховноїРадиУкраїни,проствореннянаоснові

військовихчастинвнутрішніхвійськРеспубліканськоїгвардіїУкраїни.

Керувати цією структурою за законом повинен командувач

Республіканською гвардією України. Також планувалося, що

кандидатуранацю посадумалапройти затвердженняВерховною

Радою УкраїниіпідпорядковуватисяГоловіВерховноїРадиУкраїни

[137].

11 жовтня 1991 року Верховна Рада України прийняла

«Концепцію оборони та будівництва Збройних сил України».Цей

документ передбачав створення уЗбройних силах України трьох

видіввійськ:Сухопутнівійська(Військаназемноїоборони),Військово-

Повітрянісили іСили протиповітряноїоборони,Військово-морські

Сили. Війська наземної оборони, згідно з цією концепцією,

складалисязПрикордоннихвійськ,Республіканськоїгвардіїівійськ

цивільноїоборони[127].Потім узаконодавчомупорядкуназвубуло

змінено на «Національнугвардію України».Натомість не змінили

головнеположенняпроте,щомайбутняНаціональнагвардіяУкраїни

має бути елітним підрозділом,а їїформування здійснюється за

рахунокколишніхугрупуваньвнутрішніхвійськСРСР.ВУкраїніуцей

періодбуливідсутнізбройніформуваннязадлягарантуваннязахисту

конституційноголадуУкраїни[76,96].

У листопаді 1991 року на рівні законодавства створення

НаціональноїгвардіїУкраїнизакріпилинабазівнутрішніхвійськяк

державногоозброєногоорганудляохоронисуверенітетуУкраїни,її

територіальноїцілісності,життятаособистоїгідностігромадян,їхніх

конституційних прав і свобод від злочинних та інших

антигромадськихдій.
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Головними завданнями Національної гвардії стали «захист

конституційного ладу України,цілісностіїїтериторії,,участь у

підтриманнірежимунадзвичайногостанувпорядку,передбаченому

законодавством України; участь у ліквідації наслідків аварій,

катастрофтастихійноголиха;формуваннявособливийперіодчастин

для охорони іоборони найбільш важливих державних об'єктів;

поданнядопомогиприкордоннимвійськамузатриманніпорушників

державного кордону України силами частин, дислокованих у

прикордоннихрайонах;участьубойовихдіяхпо відбиттю нападу

ззовні та захисту безпеки України; охорона дипломатичних і

консульськихпредставництвіноземнихдержавнатериторіїУкраїни;

участьвохоронігромадськогопорядку»[132].

Національнагвардіяскладаласязіз’єднань,військовихчастин,

підрозділів,установ,військовихнавчальнихзакладів інавчальних

частин.КерівництвоНацгвардією булопокладенонакомандувача,

якого призначаєВерховнаРадаУкраїни заподанням Президента

України.Командувачвиконувавсвоїобов’язкиупродовж на5років

[132].

У липні 1992 року державотворці прийняли низку інших

нормативних документів, зокрема «Положення про Головне

управління командуючого Національною гвардією України»,

«ПоложенняпроВійськовурадуНаціональноїгвардіїУкраїни»та«Про

персональнийскладВійськовоїрадиНаціональноїгвардіїУкраїни»

[138],«Положення про права та обов’язки Національноїгвардії

України».

ЗгіднозвищезгаданимидокументамиособовийскладНацгвардії

виконувавтакіобов’язки:

1)участьуліквідаціїдиверсійно-розвідувальних,терористичних

угрупувань,незаконностворенихвійськовихзбройнихформувань;
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2) під час режиму надзвичайного стану забезпечувати

дотримання умов цього режиму,громадського порядкуібезпеки

громадян;охоронятиізахищативіднападуважливіінфраструктурні

об'єкти,забезпечувати пропускний режим та особливий порядок

в'їздуівиїздугромадян;

3)сприяння у роботіприкордонних військ щодо затримання

порушниківдержавногокордонуУкраїни;

4)контрольпідчасособливогорежимуспільнозприкордонними

військами іорганами внутрішніх справ щодо дотримання з боку

громадян і посадових осіб встановлених правил і припиняти

правопорушення;

5) здійснення зовнішньої охорони будинків і приміщень

дипломатичнихтаконсульськихпредставництв іноземнихдержав,

якірозташованінатериторіїУкраїни;

6)участьуневідкладнихзаходахзліквідаціїнаслідків аварій,

катастроф,стихійноголиха,порятуноклюдейінаданняїмдопомоги,

забезпеченняпроведеннякарантиннихісанітарно-протиепідемічних

заходівпідчасепідемійтаепізоотій;

7)охоронагромадськогопорядкузагалом іпідчасорганізації

масових громадсько-політичних, спортивних та інших заходів,

припиненнямасовихбезпорядків[133].

У середині1990-хроків кількісніпоказники особового складу

НаціональноїгвардіїУкраїнизростали.Наприклад,в1992роціцей

показникстановив16тисячосіб,ав1994році–майже60тисячосіб.

У 1995 році Національну гвардію України підпорядкували

оперативномууправлінню приПрезидентовіУкраїни[76,97].У1997

роціНацгвардія отримала новіфункціональніобов’язки,зокрема

протидія тероризму.У підрозділах спецпризначення Національної

гвардіїстворилиокремівзводитароти,якіповиннібуливиконувати
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обов’язок боротьби з тероризмом. У 1998 році чисельність

Національноїгвардіїскоротиласядо26600військовослужбовців.

Упродовж 1991-2000 років представники Національноїгвардії

України брали участь у ліквідаціїнаслідків аварій техногенного

характеру,пожеж,повнів,були залученідо охорони державного

кордону та прикордонної смуги на Чернігівському,Сумському,

Харківському,Донецькому,Луганському,Луцькому,Львівському

напрямках (закриття каналів нелегальної міграції, припинення

контрабандиісторичнихцінностей,зброїтанаркотиків)[130].

У 2000 роціНаціональну гвардію України розформували як

військовеформування.У зв’язкузцим особовийсклад,військову

техніку,озброєння,фонди,майноз’єднань,частин,закладів,установ

Нацгвардіїпередали до внутрішніхвійськ Міністерства внутрішніх

справ України та Збройних Сил України. Функцій охорони

дипломатичних представництв іконсульських установ іноземних

держав на територіїУкраїни виконувало Міністерство внутрішніх

справУкраїни[78].

А. Луньковстверджує,щоНаціональнагвардіяУкраїнивідіграла

велику роль у становленні української державності. На жаль,

наприкінці свого існування вона не мала власної бази,чітко

визначених функцій,дублювала роль всіх силових структур,її

утриманняобтяжувалобюджеткраїни,томуїїрозформуваннябуло

логічниміцілкомвиправданимуперехіднийперіод[77].

СьогодніНаціональнагвардіяУкраїни-цевійськовеформування

зправоохороннимифункціями,якапідпорядковуєтьсяМіністерству

внутрішніх справ України. Її відновлення спричинила загроза

територіальній цілісності України, державному суверенітету,

можливого силового сценарію для дестабілізаціїситуаціїв країні.

Країна терміново потребувала військового формування з

правоохоронними функціями, могло одночасно ефективно
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виконуватислужбово-бойовізавданняумовахмирногочасуіумовах

запровадженняправового режимунадзвичайного та/абовоєнного

стану[5].

Головними відмінностями адміністративно-правового статусу

НаціональноїгвардіїУкраїниу2014роціпорівнянозліквідованими

підрозділамитакоїж структури,якадіялавпродовж 1991-2000років,

такі:

– Національна гвардія України є структурним підрозділом

МіністерствавнутрішніхсправУкраїниістворенанабазівнутрішніх

військ;

–теперішняНаціональнагвардіяУкраїнивумовахмирногочасу

виконуєправоохоронніфункціївсерединідержави.Зцією метою вїї

структурідіютьвійськовічастиниіпідрозділизохоронипублічного

порядку;

–Національнагвардіяз2014рокупересталадублюватифункції

міліціїтавнутрішніхвійськ;

– у цієї структури з’явилося органічне оперативне

підпорядкування. У новому законі були чітко прописані

адміністративно-політичнеуправлінняНаціональноїгвардіїУкраїни;

– їїстворення ідіяльність нерозривно пов’язаніз системою

державнихправоохороннихорганів.НаціональнагвардіяУкраїниє

ланкою цієї системи,а її військовослужбовці – це персонал

особливоговидудержавноїслужби(військової).

Длявизначенню місцяНаціональноїгвардіїУкраїни в системі

суб’єктів,якізабезпечуютьправоохороннуроботу,необхіднийаналіз

щодостатусуцьогооргануузагальнійсистемідержавноїструктури.

Нацгвардію можназарахувати до особливого видудержорганів –

правоохоронних. У Конституції України термін «правоохоронні

органи»є уч.2 ст.17,де зазначено «…забезпечення державної

безпеки ізахист державного кордону України покладаються на
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відповіднівійськовіформуваннятаправоохоронніорганидержави,

організаціяіпорядокдіяльностіякихвизначаютьсязаконом»[61].У

статті2ЗаконуУкраїни«Продержавнийзахистпрацівниківсудуі

правоохороннихорганівУкраїни»правоохороннимиорганамиє«…

органипрокуратури,внутрішніхсправ,службибезпеки…іншіоргани,

якіздійснюютьправозастосовніабоправоохоронніфункції»[119].

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про демократичний

цивільний контрольнад воєнною організацією іправоохоронними

органами держави» правоохоронні - це «державні органи,які

відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або

правоохоронні функції» [118]. В Законі України «Про основи

національноїбезпекиУкраїни»правоохоронніорганитрактуються,як

«…органидержавноївлади,наякіКонституцією ізаконамиУкраїни

покладеноздійсненняправоохороннихфункцій»[118].

НаціональнугвардіюУкраїнивизнановійськовимформуваннямз

правоохороннимифункціями.Можнавпевненосказати,Національна

гвардія України є правоохоронним органом правоохоронним за

такимиознаками:

а)їїосновнізавданнявходить-захисттаохоронижиття,прав,

свобод ізаконних інтересів громадян,суспільства ідержави від

злочиннихтаіншихпротиправнихпосягань,охоронагромадського

порядкутазабезпеченнягромадськоїбезпеки згіднозістаттею 1

ЗаконуУкраїни«ПроНаціональнугвардіюУкраїни»;

б)їїпрацівникивиконуютьсвоїобов’язкинапрофесійнійоснові

(ст.9законуУкраїни«ПроНаціональнугвардіюУкраїни»);

г) працівники Національної гвардії України можуть мати

спеціальнізвання,спеціальний одяг,знаки розрізнення (ст.9,20

законуУкраїни«ПроНаціональнугвардіюУкраїни»);
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д)працівникиНаціональноїгвардіїУкраїнимаютьправовживати

заходів державного примусу (ст. 13,15 закону України «Про

НаціональнугвардіюУкраїни»);

е) працівники Національної гвардії України наділенні

додатковими соціально-правовими гарантіями (Розділ 6 закону

України«ПроНаціональнугвардіюУкраїни»)[131].

Отже,діяльність НаціональноїгвардіїУкраїни – це одна з

правовихформреалізаціїправоохоронноїфункціїдержави.Цеусвоїх

дослідженнях підтверджує О. Скакун. Він зазначає, що

«правоохороннадіяльністьздійснюєтьсязметою охорониізахисту

правовихнормшляхомзастосуваннязаходівюридичноговпливудо

правопорушників»[163,67].

Права та обов’язки НаціональноїгвардіїУкраїни закріпленіу

чинному законодавстві. Законодавчі норми визначають

правоохоронністьцієїструктуринаступнимчином:

а)роботаНацгвардіїспрямовананаохоронуправавідбудь-яких

порушень;

б) працівники НаціональноїгвардіїУкраїни виконують свої

повноваження тільки на підставіів спосіб визначений чинним

законодавствомУкраїни;

в)порушенняпрацівникамиНаціональноїгвардіїправовихнорм

робить їхдіяльність незаконною інесумісною зохороною прав і

свободлюдини;

г)підчасвиконаннясвоїхобов’язківпредставникиНаціональної

гвардіїУкраїнизастосовуютьзагальнітаспеціальніметодипримусу,

втомучисліспеціальнізасобитавогнепальнузброю.

Визначимо базовіправа та обов’язки Національноїгвардії.

Головне управління Нацгвардії має право узагальнювати і

аналізуватипрактикузастосуваннязаконодавстващодопитань,які

стосуютьсядіяльностіструктури;маєправорозроблятипропозиціїз
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удосконалення діючого законодавства в межахсвоєїкомпетенції,

розробляти іподавати ціпропозиціїу відповідному порядку на

розглядмініструвнутрішніхсправУкраїни,атакож проектизаконів

України,актівПрезидентаУкраїни,КабінетуМіністрівУкраїнищодо

діяльностіНаціональноїгвардіїУкраїни[97].

ПідчасслужбовихзавданьпрацівникиНацгвардіїмаютьправо:

–увипадкувиконаннязавданнязохоронигромадськогопорядку

робитипревентивнііполіцейськізаходипримусузгіднозЗаконом

України«ПроНаціональнуполіцію»;

– затримувати, доставляти, передавати поліцейським,

адміністраціїоб’єктів,якіохороняються Національною гвардією

України,тихосіб,якіпорушилипропускнийрежим,вчинилинападна

об’єкт,якийперебуваєпідохороноюНацгвардії;

– затримувати,доставляти та/або передавати уповноваженим

державним органам озброєних осіб під час антитерористичних

операцій;

– затримуватиосіб,якихпідозрюютьувчиненнікримінальних

правопорушень,та осіб,яківтекли з місця позбавлення волі,

дезертирів;

– робити огляд транспортних засобів і вантажів під час

виконання професійних обов’язків ізавдань під час проведення

антитерористичноїопераціїабо спеціальноїоперації,а також на

контрольно-пропускних пунктах об’єктів, які перебувають під

охороноюНаціональноїгвардії;

– застосовувати заходи фізичного впливу,зберігати,носити і

використовуватиспеціальнізасобитазброю;

– взаємодіятизпосадовимиособамиправоохороннихорганів,

Збройних сил України, інших законних військових формувань,

прокуратури, органів державної влади, органів місцевого

самоврядування[131].
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Отже,доходимодовисновку,щоправоохороннафункціядержави

єкомплекснимісамостійнимнапрямкомїїдіяльності,врамкахякого

законнісуб’єкти за допомогою спеціальних юридичних засобів

здійснюють загальнуохоронуправа,правопорядку,прав ісвобод

громадян.

НаціональнагвардіяУкраїниєправоохоронниморганомоскільки,

виконуєобов’язкизахистутаохоронижиття,прав,свободізаконних

інтересівгромадян,суспільстваідержавивідзлочиннихтабудь-яких

протиправних посягань, охорону громадського порядку та

забезпеченнягромадськоїбезпеки.

Головнимиформамивиконанняправоохоронноїфункціїзбоку

НаціональноїгвардіїУкраїниєправотворча,виконавчо-розпорядчата

правоохоронна діяльність.Ця діяльність складається з заходів

попередження будь-яких порушень прав ісвобод громадян та

держави,припиненняпорушенняправісвободгромадян,створення

умовдляїхподальшоговідновлення.Головнимифункціямипідчас

виконання цих обов’язків є протидія злочинам,адміністративна,

охоронна,антитерористична,цивільного захисту,прикордонного

контролю,оборонна.

Згідно з Законом України «Про Національну гвардію» це

військове формування з правоохоронними функціями у структурі

МіністерствавнутрішніхсправУкраїни.

Роль Національної гвардії України у зміцненні оборонного

комплексу івоєнноїбезпеки є значущою,адже вона захищає

конституційнийладУкраїни,цілісністьїїтериторії,забезпечуєзахист

та охорону життя,здоров’я,прав,свобод ізаконних інтересів

громадян,береучастьузабезпеченнігромадськоїбезпекитаохороні

громадськогопорядкупідчаспроведеннязборів,мітингів,походів,

демонстраційтаіншихмасовихзаходів,щостворюютьнебезпекудля

життятаздоров’ягромадян.Окрімтогооберігаєстратегічноважливі
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об’єкти,зокремаатомнихстанцій,ядернихматеріалів,радіоактивних

відходів,інших джерел іонізуючого випромінювання державної

власності,важливихдержавнихоб’єктів,перелікякихвизначається

Кабінетом Міністрів України.Також охороняє спеціальнівантажі,

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних

держав, представництва міжнародних організацій в Україні.

Спецпідрозділи Національної гвардії здійснюють заходи щодо

припиненнязбройнихконфліктівтаіншихпровокаційнадержавному

кордоні,присікаютьмасовийперехіддержавногокордонузтериторії

суміжнихдержав;знешкоджуютьозброєнихзлочинців,воєнізованих

або збройних формувань (груп),організованих груп та злочинних

організацій на територіїУкраїни,реалізовують антитерористичну

діяльність. Відновлюють правопорядок у разі виникнення

міжнаціональнихіміжконфесійнихконфліктівтабагатоіншого.

Військовослужбовців Національної гвардії України можуть

залучатидоучастівміжнароднихопераціяхзпідтриманнямируі

безпеки у складі миротворчого персоналу або миротворчого

контингенту.



44

Розділ2.ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІОСНОВИГАРАНТУВАННЯ

ВОЄННОЇБЕЗПЕКИ

2.1.Концептуальнізасадиіінституційнаприналежність

військовихправоохороннихорганів

Одним зпоказників цивілізованостісоціумує гарантія прав і

свободлюдини,ефективнийїхзахистзбокудержавиупрактичній

площині.Відповідно більшість країн світу багато уваги приділяє

вдосконаленню правоохоронним органам, дотримання

демократичних принципів у їх діяльностіта розвитку.Насправді

конституційнезакріпленнязбокудержавиосновнихправісвобод

людининеєгарантією зазамовчуваннящодоорганізаціїналежних

умов для їх охорони ізахисту від посягань.Добросовісна та

злагоджена робота всіх державних правоохоронних інститутів є

запорукою успішноїреалізаціїконституційнихправісвободлюдейі

громадян.

Правоохоронною вважають таку діяльність,яку здійснюють

державнісуб’єктищодовиявленняіпокаранняпорушеньюридичних

норм.Правоохоронніорганиєважливою частиною життєдіяльності

державивщоденномужитті,аджевонивідображаютьїїздатність

надати потрібний захист іохорону.Вони також відображають

цілісність соціуму,його відданостітаким цінностям,як честь і

обов’язок.Правоохоронніоргани-цесвоєріднамонополіядержави

щодовикористанняпримусузметою забезпеченняефективноїдії

права.Їхдіяльністьстримуєгромадянкраїнивідскоєннязлочинів,

вчиненняаморальнихдій,поганихнамірів,змов[17,31].

Водночас правоохоронні органи – це надійний інструмент

протидіїдомінуванняприватнихсистем.Томуголовним завданням

демократіїєзабезпеченнябалансу,щобправоохороннасистемабула

дієвим засобом для стримування приватного домінування іне

ставала засобом офіційного панування.З огляду на це в країні
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повиннабутистрогаічіткасистемаправовогорегулюванняроботи

правоохороннихорганів,ззаконодавчоухваленимиповноваженнями,

механізмомвнутрішньогоізовнішньогоконтролю щодоїхвиконання

[17,32].

В Українівизначення «правоохоронніоргани»почали широко

використовуватипісляприйняттяКонституціїУкраїниу1996році.У

ній прописанінорми,що гарантії державної безпеки ізахист

державногокордонуУкраїниєпріоритетним напрямком діяльності

певнихвійськовихструктуртаправоохороннихорганів,організаціяі

діяльністьякихрегламентуєчиннезаконодавство[19,31].

У Конституції України термін «правоохоронні органи»

зустрічаєтьсяодинраз– участині3статті17.Унійнаписано,що

«спеціальнезавданнящодозабезпеченнядержавноїбезпекиізахист

державногокордонуУкраїнипокладаютьсянавідповіднівійськові

формуваннятаправоохоронніорганидержави,організаціяіпорядок

діяльностіякихвизначаютьсязаконом»[61].

Інститут законодавства Верховної Ради України у своїх

коментарях пояснив,що до «правоохоронних органів» належать

Служба безпеки України, Національна гвардію Міністерства

внутрішніхсправУкраїни,поліціятадеякііншідержавніструктури,

статусідіяльністьякихобумовленатимичиіншимипідзаконними

актами.

ЗцьогоприводуВ. Таційнаголосивнатому,щочерезшироке

трактування правоохоронноїфункціїдо правоохоронних органів

зараховуютьфактичновсіорганивиконавчоївлади,якітимчиіншим

чином виконують правоохоронні функції. Іншими словами

опосередкованозаймаютьсяправоохоронноюдіяльністю.Відповідно

за цим критерієм можна виокремити май 80 органів державного

апарату,якіпрямочиопосередковановиконуютьподібнуфункцію.

Насправдіж за правовою природою іпоставленими перед ними
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завданнямивонинемаютьжодноїпричетностідоправоохоронних

органів.Якправило,доправоохороннихорганівзараховуютьоргани

внутрішніхсправ,органидержавноїбезпеки,прокуратуру[188,47].

Згідно зчастиною 1 статті2 ЗаконуУкраїни «Про державний

захистпрацівниківсудуіправоохороннихорганів»(від23.12.1993)

правоохороннимиорганамиє«прокуратура,органивнутрішніхсправ,

службибезпеки,ВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилах

України,НаціональнеантикорупційнебюроУкраїни,органиохорони

державного кордону, фіскальні органи, органи Державної

прикордонноїслужбиУкраїни,слідчіізолятори,органидержавного

фінансовогоконтролю,рибоохорони,державноїлісовоїохорони,інші

органи,якіздійснюютьправозастосовніабоправоохоронніфункції»

[119,15].

У деяких інших законодавчих документах поняття

правоохоронних органів є дуже широким. Наприклад,

правоохоронниминазиваютьтіоргани,якієдержавнимиівиконують

правоохоронніфункції(стаття1ЗаконуУкраїни«Продемократичний

цивільнийконтрольнад Воєнною організацією іправоохоронними

органамидержави»від19.06.2003№ 975-IV)[118]абожцедержавної

влади,наякіКонституціяізакониУкраїнипоклалиобов’язокщодо

виконанняправоохороннихфункцій(стаття1ЗаконуУкраїни«Про

основинаціональноїбезпекиУкраїни»від19.06.2003№ 964-IV).За

умови відсутностііншого трактування цим поняттям оперують

представники судових органів.Водночас в нормативно-правових

актахвідсутнєвизначення,щоєправоохороннимифункціями.

В окремих положеннях діючих законів прямим текстом

правоохороннимиорганаминазваноСлужбубезпекиУкраїни(стаття

1 Закону України «Про Службу безпеки України»),Управління

державноїохорониУкраїни(стаття11ЗаконуУкраїни«Продержавну

охорону органів державноївлади України та посадових осіб»)і
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Військову службу правопорядку (стаття 1 Закону України «Про

ВійськовуслужбуправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»)[34,49].

Водночас у статті17 Закону України «Про Службу безпеки

України»правоохоронними,атакож органамидоходівізборів(що

заперечує саму причетність до правоохоронних органів) є

управлінням охорони вищих посадових осіб України та органи

доходів і зборів. Ця законодавча невизначеність і нечіткість

призводитьдодублюванняфункційівеликихнепорозуміньпідчас

застосуваннянормзаконів[34,51].

Також у статті7 Закону України «Про оперативно-розшукову

діяльність»єнезрозумілим те,зякимиправоохороннимиорганами

повинні співпрацювати підрозділи, що виконують оперативно-

розшуковуроботу.У статті8ЗаконуУкраїни «Проосновнізасади

здійснення державного фінансового контролю в Україні» немає

чіткого визначення,до яких правоохоронним органам потрібно

надсилати звернення про крадіжки, розтрати, недостачі, інші

правопорушення.

Устатті7ЗаконуУкраїни«Прозаходипротидіїнезаконномуобігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та

зловживанню ними»незрозумілим є те,від який органів повинні

братидоувагизапитибанківськіустанови,державніорганидоходіві

зборів,кредитніспілки,фінансовіслужби,підприємства,організації.У

ційжестаттітакож невизначеночіткоте,якіправоохоронніоргани

повинніповідомляти прогромадян,якімаютьодноразовігрошові

вкладиіпереказибільше,ніжтисячамінімальнихрозмірівзаробітної

плати[34,52].

Отже,правоохоронниморганомможнаназватидержавнийорган,

який на професійному рівні виконує правоохоронні функції і

створений державою згідно з чинним законодавством. Такі

структуриповиннічіткодотримуватисябуквизакону,апорушення



48

законодавчихнорм цимиорганамитягнезасобою дисциплінарну,

адміністративну,матеріальнуабокримінальнувідповідальність.

Іншою специфікою роботиправоохороннихорганівєте,щоїхні

законніта обґрунтованірішення повиннібути обов’язковими до

виконання посадовими особами та громадянами. Працівники

правоохороннихструктурповинніпроходитиспеціальнупрофесійну

підготовку,яка може відрізнятися в залежностівід особливостей

виконанняфункційтимичиіншимиправоохороннимиорганами.

Такожпрацівникиправоохороннихорганівуразінеобхідностіпід

час виявлення і розслідування порушень закону у межах

законодавчихумовмаютьправовідхилятисявідправовихприписів,

якієобов’язковимидляусіхіншихсуб’єктівсуспільнихвідносин.Ще

однієюознакоюправоохороннихорганівєїхнячіткаструктурованість.

Зазначимо,що військовіправоохоронніоргани є важливим

елементом узабезпеченніобороноздатностіУкраїни.Вони мають

повноваження щодо забезпечення законності,правопорядку і

військовоїдисципліни серед військовослужбовців Збройних сил

Українийіншихвійськовихструктур,якіствореніідіютьврамках

чинногозаконодавства[34,46].

Правомірність Служби правопорядку це особлива галузь

суб’єктивнихправ,якапередбачаєзаконнуможливістьвчинятипевні

дії,вимагатитієїчиіншоїповедінкивідгромадяніорганізацій.Цю

можливістьвійськовослужбовцямзабезпечуютьвідповідніобов'язки

згіднознормамиправа.

Правомірнаповедінкаповиннавідповідатиприписам правових

норм,вона є окремою формою соціальноїповедінки,забезпечує

законність іправопорядок,дотримання прав ісвобод громадян,

побудовуідіяльністьправовоїдержави.Щодоправпредставників

Військовоїслужби порядку в Збройних силах України,то вони

визначеніузаконітаким чином,щозабудь-якихумов(мирнийчас,



49

війна,конфлікт,стихійне лихо,іншіумови надзвичайного стану)

Служба правопорядку своїми повноваженнями забезпечує захист

суверенітету,територіальноїцілісностій недоторканностікордонів

України,протидієзовнішнімівнутрішнімзагрозам[66,96].

Увипадкуневиконанняобов’язків,якіпокладенінатихчиінших

осібщодоохоронинаціональноїбезпеки,тоСлужбаправопорядку

має право вживати заходи контролю,переконання та примусу,

звертатисядоіншихдержавнихорганівісудовихустанов,якімають

забезпечать виконання відповідних правових обов’язків [Куліш.

Організаційно-правовізасади,98].

Сьогодні в Україні спостерігається розпорошеність

відповідальностіщодогарантіївоєнноїтаіншихвидівбезпекиміж

різними структурами державноївиконавчоївлади.Також відсутні

єдиніпараметри діяльностівійськових структур іформувань.Ці

фактори значно ускладнюють роботу Служби правопорядку у

напрямку гарантування законності,правопорядку та військової

дисципліни у Збройних силах України, дотримання прав

військовослужбовців.Виконання визначених законом завдань є

взаємозалежними івзаємопов'язаними,доповнюютьоднеодного.

Вони є нелегкими навіть в умовах мирного часу, а також

неможливими для виконання в разі відсутності військової

дисципліниізабезпеченняправопорядкуйзаконності.

На жаль, Військова організація України формувалася без

належного обґрунтування,створенняконцептуального підходу,без

взяття за основу нових світових стандартів, модернізацію і

вдосконалення нормативно-правових актів.Всіце призвело до

невиправданогозбільшеннякількостісамостійнихсиловихструктур,

зокремаівійськових[66,99].

Відповідно часто виникали конфліктніпитання Міністерством

внутрішніхсправУкраїниіСлужбою безпекиУкраїни,Міністерством
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оборониУкраїниіконтрольно-ревізійним управлінням Міністерства

України,Службою безпеки України іДержавною прикордонною

службою України, Міністерством внутрішніх справ України і

Національною гвардією [117].Усясистемапотребувалакапітальних

змін.Створеннявійськовихправоохороннихорганівстароговзірця,

покладення відповідальностіза забезпечення воєнноїта іншої

безпекинарізнихсуб'єктівневідповідаловимогам часу,відчутною

буланевизначеністьщодовзаємодії,підпорядкуванняорганів,військ

різнихміністерствівідомств.

ПраваСлужбиправопорядкурозповсюджуютьсянавсівійськові

структури,якіформуються відповідно до Закону України «Про

військовий обов'язок івійськову службу» [43,385].Щодо прав

військовослужбовцівСлужбиправопорядку(стаття7ЗаконуУкраїни

«ПровійськовуслужбуправопорядкууЗбройнихсилахУкраїни»[117,

225]),то вони стосуються гарантії законності,правопорядку і

військовоїдисциплінивЗбройнихсилахУкраїни.

Законність є обов’язковою частиною правової системи і

цивільних взаємовідносин в соціумі, особливою основою

життєдіяльностідержави.Відповідно права військовослужбовців

Службиправопорядкунеобхідноаналізуватизурахуваннямбагатьох

аспектів.Зокремаякправалюдини,якавиконуєсвоїобов’язки у

ВійськовійслужбіправопорядкуЗСУ,якособиприпосадіцієїслужби.

«Охоронаідотриманняправлюдини -важливаскладовачастина

діяльності Служби правопорядку, оскільки її посадові особи,

виконуючисвоїобов'язки,нелишеповиннізастосовуватисвоїправа,

айпокликаніповажатиправалюдинитаактивнозахищатиїх»[117,

228].

Виконання військових обов’язків у Службі правопорядку

ЗбройнихсилУкраїниобумовленіматеріальнимиіпроцесуальними

правовими нормами. Матеріальні норми регламентуються
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статутними положеннями,якіформують принциповіриси цього

правовогоінституту.

Виконання положень матеріальних правових норм регулюють

процесуальні норми. «Військовослужбовці Служби правопорядку

здійснюютьсвоїправаіззабезпеченнязаконності,правопорядкута

військовоїдисципліничерезреалізацію повноваженьрозпорядчого

характеру, виконання юридично власних приписів для різних

суб'єктів права в системіуправлінськоїієрархії(видання наказів,

розпоряджень і директив, давання вказівок тощо); виконання

юрисдикційнихдій,тобтозастосуваннязаходівдержавногопримусу

(перевірок, вилучення, затримання, заборони); здійснення

організаційних дій іматеріально-технічних операцій (проведення

нарад,конференцій,засіданьтощо)»[65,126].

До таких норм зараховують поняття військової служби,

військовослужбовця, військової посадової та службової особи;

принципи військовоїслужби,правовий статусвійськовослужбовця

(права,обов'язки,обмеження,відповідальність);порядокзаміщення

посад;атестація; службовадисципліна;умовислужби;способита

підставиприпиненнявійськовоїслужби;контрольінаглядусистемі

військовоїслужби[65,128].

Військово-службові відносини з конкретним різновидом

адміністративно-правових відносин, яким притаманні загально

правовіскладовіелементи:суб'єкти,об'єкти та юридичніфакти.

Суб'єктами єпідрозділи Служби правопорядку,якідіютьвід імені

держави через уповноважених військовослужбовців,іфізичніта

юридичні особи, стосовно яких виникають військово-службові

відносини.Об'єктом службово-військових відносин є поведінка їх

учасників(діїабоутриманнявіддій),пов'язанаіззахистом Вітчизни

відзовнішніхівнутрішніхзагроз[117,220].
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«РозглядаючиправавійськовослужбовцівСлужбиправопорядку,

досліджуючиїхкомпетенцію таповноваження,аналізуючиправову

основудіяльності,основнізавданнятаправаСлужбиправопорядкув

Збройних силах України, необхідно виходити з положень

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, які

закріпленні в Основному законі України - Конституції. Органи

державноївлади,до яких належить іСлужба правопорядку,її

посадовіособи,зобов'язанідіятилишенапідставітавспосіб,що

передбаченіКонституцієютазаконамиУкраїни».[117,223]

Найважливішимизавданнямивійськовоїслужбиєзабезпечення

воєнної безпеки. Для цього необхідне своєчасне і належне

комплектуваннявійськовихчастин,бойовапідготовкавійськового

персоналу, забезпечення військ бойовою технікою та іншими

засобами для успішного виконання завдань,висока дисципліна,

правопорядок, законність як невід'ємні умови проходження

військової служби, соціальний і правовий захист

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових

формувань,утворенихвідповіднодозаконів,увиконанніцихзавдань

важлива роль належить Службіправопорядку як спеціальному

правоохоронномуформуванню.

«Юридичними фактами якпідставадляформуваннявійськово

службових відносин є дії,яківиникають за участілюдей,події.

Військово-службовівідносини представниківСлужби правопорядку

можнаподілитинадвігрупи,асаме:

а)відносини,пов’язанізорганізацією діяльностіпідрозділівцієї

служби, добору, навчання і розстановки особового складу,

забезпеченням його життєдіяльності, проведенням атестацій,

просуванням послужбі,звільненням знеї,соціальним іправовим

захистом;
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б) відносини, які пов'язані з реалізацією прав

військовослужбовців Служби правопорядку із забезпечення

законності,правопорядкутавійськовоїдисциплінивЗбройнихСилах

Українитаіншихвійськовихформуваннях,утворенихвідповіднодо

закону»[117,224].

Беззаперечнимєте,щоосновою захистунаціональноїбезпекиє

громадянитієїчиіншоїдержави,моральнийдухіпідготовкаяких

робить можливим ефективний захист рідноїкраїни в будь-яких

ситуаціяхіза будь-якихумов.Вирішальнуроль відіграють також

військовослужбовці,якіщодня створюють особливу продукцію -

національнубезпекуУкраїни[35,43].

Якщо підсумувати викладенеуцьомупідрозділі,то доходимо

висновку,щодлягарантіїтазахистулюдини,національнихінтересів

соціумуікраїнинеобхіднадієваправоохороннасистемавусіхгалузях

права,зокремаівійськовогоправа.

Спеціалізованим органом з забезпечення військового

правопорядкуСлужбаправопорядкууЗСУ.Їїголовним завданням є

збереження міцної зміцнення законності, максимального

правопорядку івійськовоїдисципліни у Збройних силах України,

захистконституційнихправвійськовослужбовців.

Служба правопорядкувиконує своїзавдання завдяки системі

правових,моральних норм івимог.Саме їх військовослужбовці

повиннівиконуватипідчасповсякденноїслужби,військовогостану,

військовоїситуації[117,219].

Проте правовим основам щодо координаціїівдосконалення

діяльностіВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихсилахУкраїни

потрібнікардинальнізміни.Насамперед,необхідним єуточненняі

чіткевизначеннякомпетенційіповноважень,завданьіправСлужби

правопорядкуурізнихнапрямкахїїдіяльності.
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2.2.Особливостідіяльностівійськовоїполіціїякспеціального

військовогоправоохоронногооргану

«Військова поліція» або «воєнна поліція» – це спеціальний

правоохороннийорганубагатьохкраїнахсвіту,якийвідповідаєза

підтримку правопорядку у Збройних силах і інших військових

структурах,якіствореніідіють в рамкахчинного законодавства.

Військоваполіціяєсамостійною структурою увійськовійюстиції.Її

діяльністькоординує,якправило,міністерствооборони.

Зазвичай,поняття«військоваполіція»єумовним,аджевУкраїні

структура,яка виконує військово-поліцейськіфункції,називається

Військова служба правопорядку, в Польщі – це Військова

жандармеріяВійськапольського.

Військовуполіцію убагатьохкраїнахпочалистворюватипідчас

Другоїсвітовоївійниівпіслявоєннийперіод.

Щодо української військової поліції, то її формування

розпочалося19квітня2002року.Тодівийшов перший наказпро

початок створення структурних підрозділів Військової служби

правопорядку у Збройних силах України.У квітні2008 року був

підписаний Указ Президента України (№ 311/2008)«Про рішення

РадинаціональноїбезпекиіоборониУкраїнивід15лютого2008року

«Про хід реформування системи кримінальної юстиції та

правоохороннихорганів».

Проект Закону України «Про військову поліцію» мав таке

трактування військової поліції: «Військова поліція – військове

правоохоронне формування, призначене для забезпечення

правопорядкусередгромадянУкраїни,якієвійськовослужбовцями,

військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними

зборів (далі — військовослужбовці), запобігання, виявлення

кримінальних та інших правопорушень вчинених

військовослужбовцями, а також працівниками та державними
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службовцямиМіністерстваоборониУкраїниіЗбройнихсилУкраїни,їх

розкриття іприпинення,забезпечення безпеки дорожнього руху

військових транспортних засобів, захисту прав і свобод

військовослужбовців та військового майна від протиправних

посягань,участіупротидіїдиверсійним проявам ітерористичним

актам та припиненні протиправних дій військовослужбовців і

цивільнихосібнавійськовихоб’єктах»[54].

У «Стратегічному оборонному бюлетеніУкраїни» 2016 року

пропонувалосяпереформуванняВійськовоїслужбиправопорядкуу

ЗСУнаВійськовуполіцію[141].

ПовернемосядоПроектуЗаконуУкраїни«Провійськовуполіцію»

2015 року.Його авторами були депутати тодішньоїфракції«Блок

Петра Порошенка»Віктор Король іМикола Паламарчук.У цьому

документіавтори сформулювали повноваження військовоїполіції.

Цейзакон,надумкуекспертів,бувдосконалиміпотребувавпоправок,

доповнень.

Законопроект№ 1805налічував27сторінок,авійськоваполіція

булавизначенаяквійськовеправоохороннеформування.Завданням

цієї структури – це «забезпечення правопорядку поміж

військовослужбовців,військовозобов’язаних ірезервістів під час

військових зборів;запобігання,виявлення кримінальних та інших

правопорушень, які вчинили військовослужбовці, працівники

Міністерства оборони іЗбройних сил України,їх розкриття й

припинення»[74].

Авторибулипереконані,щоцяполіціяпокращитьзабезпеченняі

захист правопорядку і законності в Міноборони і ЗСУ,

правоохоронних органах спеціального призначення і інших

військовихугрупованнях.Мовайшлаіпроможливістьрезультативно

йоперативнорозслідувативійськовізлочини.Це,надумкуавторів,
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мало би позитивно вплинути на підвищення рівня національної

безпеки.

Законопроект№ 1805наділяввійськовуполіцію традиційними

функціями і функціями,які військова поліція і інших країнах,

додатковимиповноваженнями.Удокументімовайшлапродосудове

розслідуваннякорупційнихзлочинів,яківчинилидержавніслужбовці

іпрацівникиМіністерстваоборониУкраїнитаЗСУпідчасвиконання

службовихобов’язківувійськовійчастинічинавійськовихоб’єктах.

Керівництво Військовою поліцією,координування діяльностіу

питаннях виконання правоохоронних функцій належить міністру

оборони України. За управління Військовою поліцією щодо

виконанняіншихзавданьіфункцій,якінеєвкомпетенціїміністра

оборони, відповідає начальник Генерального штабу, тобто

ГоловнокомандувачЗСУ.ІншіпосадовіособиМіністерстваоборони

таГенштабуЗбройнихсилУкраїнинемаютьправанакерівництво,

контрольВійськовоїполіції[74].

Особовий склад військовослужбовців іпрацівників військової

поліціїстановитьнеменше,ніж 1,5відсоткавідзагальноїкількості

особовогоскладуЗСУ(від3825осіб).Цю кількістьвизначаєМіністр

оборониУкраїни.

До складуВійськовоїполіції,як правило,входять:органи ВП

(головне управління, центральне управління, територіальні

управління,зональнівідділи),військовічастини(спеціальнівідділи,

дисциплінарний батальйон, Центр спеціального призначення),

навчальнийцентр.

Залежно від завдань, які виконують територіальні органи

(військові частини) ВП, до їх складу можуть входити слідчі,

оперативно-розшуковіпідрозділи,підрозділизапобігання,виявлення

злочинів,іншихправопорушень,охорони,патрульно-постовоїслужби,

розшуку,військовоїінспекціїбезпекидорожньогоруху,спеціального
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призначення,службовихрозслідувань,режимноїслужби.Увійськовій

поліціїможутьбути створенівокремихгарнізонахпідрозділи для

виконаннязавданьзапризначенняміповсякденнудіяльністьВП[74].

Цейдокументнебувухваленим.Авторизаконумалибажання

дативійськовійполіціїдодатковіповноваження,зокремапроводити

досудові розслідування корупційних злочинів, які вчинили

держслужбовцііпрацівники Міноборони та ЗСУ.Саме з цього

приводу громадські активісти і експерти відреагувало певним

спротивом.Вониговорилипроте,щоцеможепризвестидохаосуі

цілковитогодублюванняповноваженьсередантикорупційнихорганів

(НАБУ,ДБРіінші).

Докторюридичнихнаук,професор,заслужений юристУкраїни

Микола Хавронюк стверджував, що законопроект суперечить

Конституції.Найогодумку,особливоцестосуєтьсястатті17.Уній

чітко написано,що військовіформування ніким не можуть бути

використанідляобмеженняправісвободлюдини.

«Згідно з законопроектом, права військовослужбовців

обмежуються іншими такими ж військовослужбовцями. Таке

обмеження може здійснюватись лише спеціально підготовленими

особами,яківиконуютьполіцейськіфункції.Томувійськовуполіцію

потрібностворитияквійськовеформування.Алетодівонанеможе

виконуватислідчітаоперативно-розшуковіфункції,алишефункції

охорони»,–зазначивМиколаХавронюк.

Він також наголосив на тому,якщо військовій поліціїнадати

слідчі функції, то вона у штаті працівників мати осіб не

військовозобов’язаних.«Це мають бути або держслужбовці,або

фахівцізрангами.ТобтоаботребавноситизмінидоКонституції,або

створювати такий підрозділ не з військових,а із звичайних

поліцейських,щотежнезовсімдоцільно»[74].



59

МиколаХавронюкговоритьіпроте,щовзаконінезрозумілоте,

хто буде захищати права підозрюваних у військових злочинах.

КонституціяУкраїни ізаконодавчіакти гарантуютькожній людині

правоназахист.«Чиможутьцеробитиадвокати,якіспеціалізуються

на кримінальних справах? Наскільки компетентнісуди загальної

юрисдикції? Колись існував військовий трибунал,однак до його

неупередженостібуло багато питань.Військових судів немає...»

Експертвсвоємуаналізівказавінате,щоєдилемазвійськовою

таємницею,тому звичайний суд не може розглядати справ,які

передбачають,що в нихможебути військова таємниця.Тесаме

стосуєтьсяадвокатів.

Розглянемо світовупрактикудіяльностівійськовоїполіції.До

прикладууСША особовий склад цієїструктури налічуєбільше30

тисячосіб.Військоваполіціяцієїкраїнипідтримуєдисциплінусеред

військовослужбовців,ведерозслідуваннявійськовихзлочинів,бере

участьуантитерористичнихзаходах.

ВійськоваполіціяНімеччининалічуємайже4,5тисячосіб.Вони

здебільшого займаються охороною військових об’єктів,органів

управління, відповідають за безпеку транспортних перевезень,

гарантують дисципліну у військових формуваннях. Чисельність

військово-поліцейськихпідрозділівуВеликійБританіїскладаєпонад

5тисячосіб.ЦяструктурапідпорядковуєтьсяМіністерствуоборониі

відповідає за безпеку військовослужбовців,охорону озброєння,

військової техніки і майна на військових об’єктах. Подібні

формуваннямаютьЯпонія,Ізраїль,Італія,Франція,Китай,Нідерланди,

Ірані,Туреччина,Індія,Пакистан.

Військова поліція Швейцарії складається виключно з

поліцейських,якіпроходятьстроковувійськовуслужбу.Вонавиконує

тісаміфункції,щоівіншихкраїнах.Окрімтого,військоваполіціямає

право затримати людинуна12 годин.Івжезгодом суд ухвалює
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рішеннящодозатриманого.Найпоширенішимвійськовимзлочиному

Швейцарії–цеухиленнявідвійськовогообов’язку.Приблизно70%

усіхсправстосувалисясамецьогопорушення.У Швейцаріїнаявні

військовісудиівійськовапрокуратура.Цякраїнамаєсвійвійськовий

кодекс,вякомучіткопрописанівсіможливівійськовізлочини.Всі

військові злочини розглядаються у військових судах. Щодо

дисциплінарнихстягнень,середякихікороткостроковевзяттяпід

варту,тоціпитаннявирішуютькомандиривійськовихпідрозділів.

Проствореннявійськовоїполіціїужевтеперішнійчасулютому

2021 заявив тогочасний Міністр оборони Андрій Таран. Він

аргументував,щоцедопоможепришвидшитирозслідуваннябагатьох

випадків в зоніпроведення ООС.Андрій Таран зазначив,що є

правова колізія зтим,що в разізагибелівійськовихв зоніООС

потрібноочікуватинаприбуттяорганівправопорядку,оскількитільки

ці структури можуть проводити розслідування. Відповідно

витрачаєтьсябагаточасу[99].

ЗбройнаагресіяРосіїпротиУкраїнитриваєвпродовж 8років.

Упродовж цьогочасуукраїнськіправоохоронніорганинеодноразово

розслідували кримінальні провадження, пов’язані з

військовослужбовцями.Якмивжезгадували,всімарозслідуваннями

займається ДБР. Як зазначають експерти, проблемою цих

кримінальних проваджень була відсутність розуміння слідчими і

прокурорами особливостей військовоїгалузі,проблем,якімають

військовінафронті.Зіншогобокуєнесприйняттязбокувійськових

представників правоохоронних органів,тобто яке право мають

проводити розслідування ті,хто «не нюхав пороху».Томуможна

стверджувати,що в Україніпотрібно створювати правоохоронний

орган,який повинен би проводити слідство в межах військової

юстиції.Уже15лютого2022рокународнідепутатиподалинарозгляд

ВерховноїРади України законопроект №6569-1 «Про Військову
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поліцію».Вінставальтернативною версією законопроекту№6569

«ПроДержавнебюровійськовоїюстиції»[18].

З’ясуємо,чиєвідмінністьувизначеннях.Якщопорівнюватиці

законопроекти, для трактування поняття Військової поліції

використовується традиційне для державних структур поняття

«центральногоорганувиконавчоївладизіспеціальним статусом».З

приводувизначенняДержавногобюровійськовоїюстиції(ДБВЮ)у

законі написано, що це «центральний правоохоронний орган

виконавчоївлади зіспеціальним статусом».Насправдіпоняття

«центральнийправоохороннийорган»незнайдемовжодномузаконі,

якийрегламентуєдіяльністьвсіхправоохороннихорганівУкраїни,які

сьогоднідіютьвнашійдержаві.Питаннящодотого,чивизначення

«центральний» дає вищий статус ДБВЮ над іншими

правоохороннимиорганами,залишаєтьсявідкритим[18].

Обидвазаконопроектимаютьвідмінностіувизначеннісуб’єктів,

на якіпоширюється їхня юрисдикція у напрямку забезпечення

законностііправопорядку.Обидвапроектизаконіввизначають,що

цимзаймаютьсяЗбройніСилиУкраїнитаіншівійськовіформування,

аледалісуб’єктнийскладвідрізняється.Державнебюровійськової

юстиції повинно здійснювати державний нагляд (контроль) за

діяльністю Служби безпеки України,Служби зовнішньоїрозвідки

України,Державноїприкордонноїслужби України,Національної

гвардіїУкраїни,ГоловногоуправліннярозвідкиМіністерстваоборони

України,Державного космічного агентства України,Управління

державноїохорониУкраїни,Державноїслужбиспеціальногозв'язку

та захисту інформаціїУкраїни,військово-цивільних івійськових

адміністрацій.Всіцісуб’єкти не згадуються в альтернативному

проекті закону. Військова поліція ж відповідає за спеціальні

превентивнізаходи щодо Міністерства оборони України,органів
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управління силами й засобами,якізаймаються територіальною

обороною.Процезгадкавідсутнявжевосновномупроекті.

Державнебюровійськовоїюстиціїрозглядаєтьсяякнезалежний

правоохороннийорган,адіяльністьВійськовоїполіціїкоординують

КабінетМіністрівУкраїниіМіністроборониУкраїни.Упевнійміріце

призводитьдоконфліктінтересівзбокуМіністраоборониУкраїни,

оскількиВійськоваполіціявідповідаєзазабезпеченнязаконностіта

правопорядкувМіністерствіоборониУкраїни[18].

Головним завданням Державного бюро військовоїюстиціїі

Військової поліції є попередження, виявлення, припинення,

розслідуваннятарозкриттязлочинів,кримінальнихпроступків,які

перебувають у площиніпитань військовоїюстиції.Водночас до

завдань ДБВЮ автори законопроекту планують додати протидію

диверсійним проявам і злочинам терористичної спрямованості,

охоронайоборонаарсеналів,базіскладівЗбройнихсилУкраїний

інших військових структур.Це створює суперечність удіяльності

іншихструктур.Наприклад,протидіятероризмуєодним зголовних

завданьСлужбибезпекиУкраїни.Водночасдляохоронивійськових

арсеналівдіютьокреміпідрозділиЗСУ.Дублюванняцихфункційніяк

не сприяє підвищенню обороноздатностіта безпеки в країн,а

створить чергову проблему щодо чіткого визначення норм і

повноваженьміждержавнимиструктурами[18].

В основному законопроектівизначено віковіобмеження для

ГоловиДержавногобюровійськовоїюстиції–35років,придатність

длявійськовоїслужбиіздатністьвиконуватислужбовіобов’язкина

посадахосібофіцерськогоскладу.Вальтернативномупроектізакону

неіснуєвікового цензу,алеєобов’язковою завершенаюридична

освітазосвітньо-кваліфікаційним рівнем ненижче,ніж «спеціаліст»

(магістр),стаж роботизаспеціальністю повиненбутинеменше 10

років,адосвідроботинакерівнихпосадахвдержавнихструктурах
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від6років.Узаконопроектіввказано,щоголоваДержавногобюро

призначаєтьсянапосадустроком на5років,аГоловаВійськової

поліції– на 7 років.Альтернативний законопроект чітко вказує

професійнікомпетенціїівимогидокандидатівнапосаду.

В обох законопроектах є створення військової поліції. В

альтернативномуваріантіцестосуєтьсяправоохоронногооргануз

йоговідповіднимиповноваженнями,товосновному–цевиключно

структурнийпідрозділДБВЮ [18].

Також восновномупроектімовайдепростворенняуструктурі

Державногобюровійськовоїюстиціїпідрозділувійськовихаудиторів.

Їхніобов’язкиполягаютьупроведенніфінансовогоаудиту,перевіркиі

моніторингудержавнихзакупівельзприводувиконанняоборонного

замовлення,контролю зацільовим таефективним використанням

бюджетнихкоштівзбокувійськовихструктуріпідприємствоборонно

-промисловогокомплексу.ВУкраїнієпроблемащодокорупційнихдій

ізловживаньзбокуокремихвійськовихкерівників,томуздалосяб

впровадитистеженнянелишезаправопорядком,айзафінансами.

Саме одна з гучних корупційних схем в оборонно-промисловому

комплексізавадилаПетруПорошенкузновубутиобранимнапосаду

президента.

Отже, у двох законопроектах існує багато відмінностей.

Визначати,який єдоцільнішим для схвалення,повиннівизначати

експерти профільного комітету парламенту, представники

Міністерства оборони України, Збройних сил України і

правоохороннихорганів,якісьогоднізаймаютьсярозслідуваннямив

галузівійськовоїюстиції.
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2.3.Військовапрокуратураякдієваскладовавоєнноїбезпеки

Військова юстиція це один з обов’язкових елементів гарантії

воєнноїбезпекидержави.Воєннабезпекадержавицезахищеність

державногосуверенітету,територіальноїцілісностійдемократичного

конституційноголадутаіншихнаціональнихінтересіввід воєнних

загроз.

Україна упродовж своєїнезалежностіактивно інтегрується в

європейський простір.Однією з мов цієїінтеграціїє розбудова

правовоїдержави.Першочерговим завданням на цьомушляхує

реформа системи військовоїюстиції,адже це базовий елемент

воєнноїбезпекидержави.Ефективнадіяльністьвладнихдержавних

органівєпередумовою захистуконституційноголаду,гарантування

законностій правопорядку,дотримання прав ісвобод людини.

Надійністьохоронинаціональнихінтересівнашоїкраїнизалежитьвід

скоординованоїроботиорганіввійськовоїюстиції[56].

актуальностідослідженняцьогопитаннянабулочерезвійськову

агресію Російської Федерації та низки небезпечних загроз

національнійбезпеці.

21червня2018рокуВерховнаРадаУкраїниприйнялазакон«Про

національнубезпекуУкраїни».У ньомувизначено ірозмежовано

повноваження державних органів щодо захисту і збереження

національноїбезпеки іоборони.Буластворенабазадля успішної

інтеграціїполітики іпроцедур державних органів різного рівня,

діяльність яких пов’язана з національною безпекою іобороною,

силами безпеки іоборони.У цьому законівизначено систему

командування,контролю такоординаціїопераційсилбезпекиісил

оборони,зроблено всебічний підхід до планування національної

безпеки іоборони з забезпеченням демократичного цивільного

контролюструктур,причетнихдосекторабезпекиіоборони.
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У вищезгаданомузаконієпоясненняголовнихтермінів,серед

якихєвоєннабезпекаісилиоборони.

Отже,згідно з законом воєнна безпека – це «захищеність

державногосуверенітету,територіальноїцілісностіідемократичного

конституційного ладу та інших життєво важливих національних

інтересіввідвоєннихзагроз»[128].

Щодосилоборони,тониминазвано«ЗбройнісилиУкраїни,а

також інші утворені відповідно до законів України військові

формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи

спеціального призначення з правоохоронними функціями,на які

КонституцієютазаконамиУкраїнипокладенофункціїіззабезпечення

оборонидержави»[128].

До інших законних військових структур, правоохоронних і

розвідувальних органів, сил спеціального призначення з

правоохороннимифункціямивартозарахуватиНаціональнугвардію

України,Державну прикордонну службу України,Службу безпеки

України,Службу зовнішньоїрозвідки України,Державну службу

спеціального зв’язку та захисту інформаціїУкраїни,Управління

державноїохорониУкраїни.

Вище ми уже зазначали,що важливою складовою успішної

гарантіїобороникраїниєвисокийрівеньвійськовоїдисциплінисеред

військовослужбовців,вчаснереагуваннянавчиненіправопорушення,

недопущеннязниженняобороноздатностідержавичереззлочиннідії

угалузіправовідносин,яківиникають під час роботи військових

структур,захистправісвободвійськовослужбовців.Зацівсіфактори

відповідаєзлагодженадіяльністьрозгалуженоїсистемивійськової

юстиціїзусімаїїланками.

З аналізудослідженьіпорад військовихпрокуроріввійськова

юстиціяповиннаматитакуструктуру:
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а) орган досудового розслідування (за потреби наявність

оперативно-розшуковихпідрозділів);

б)органзнаглядузадосудовим розслідуванням тапідтримки

публічногообвинуваченнявсуді(військовапрокуратура);

в)військовісуди[56].

У деяких країнах дієвим є інститут військової адвокатури

(наприклад,уСША,Ізраїлі).ВУкраїнівпровадженняідіяльностітакої

інституціїнебуло.

До органів військовоїюстиціїможна зарахувати юридичну

службуувійськовихструктура,вобов’язком якоївходитьнадання

командирудопомогищодоправовихпитань,роз’ясненнязаконіві

нормативних актів, допомога військовим особам при посаді

правильно їх застосовувати,зокрема під час підготовки наказів

командира,захистінтересіввійськовоїчастиниусудах.

НаразівУкраїнібагатореформ залишилисянезавершеними,а

система військової юстиції розбалансована і не спроможна

виконуватизавдання,якістоятьпереднею.Військовапрокуратура,

якувідновилизприйняттям новихзаконодавчихактів,відпочатку

діяльностіотрималалишеповноваженнядосудовогорозслідування

тільки військових злочинів ізлочинів,вчинених представниками

військових правоохоронних органів. Інші злочини з боку

військовослужбовців розслідували фахівціінших правоохоронних

органівзпроцесуальнимкерівництвомвійськовихпрокурорів[56].

ЗгіднозЗаконом України«Пропрокуратуру»з14жовтня2014

рокупрокуратурабільшенемаєправавиконуватифункціїнаглядуза

дотриманням прав ісвобод людини та громадянина,слідування

законам зцихпитаньзбокуорганіввиконавчоївлади,місцевого

самоврядування,їх посадовими іслужбовими особами.У законі

говориться:«прокурор здійснює представництво в судіінтересів

громадянина (громадянина України, іноземця або особи без
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громадянства)увипадках,якщотакаособанеспроможнасамостійно

захистити своїпорушенічи оспорюванніправа або реалізувати

процесуальні повноваження через недосягнення повноліття,

недієздатністьабо обмеженудієздатність,азаконніпредставники

абооргани,якимзакономнаданоправозахищатиправа,свободита

інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином

здійснюютьїїзахист»[82].

Зазначимо,щоцізмінинезабезпечуютьналежнийзахистправ

військовослужбовців.Впершучергуцестосуєтьсятих,хтовиконує

бойовізавдання в районіопераціїоб’єднаних сил (ООС)або які

захищають рідну країну в інших збройних конфліктах,також це

стосується військовослужбовців строковоїслужби.Фактично не

реальним є захист прав іінтересів військовослужбовцем,який

виконує службовіобов’язки,у судіу разі,якщо права порушені

командуванням.Часто цівійськовослужбовціє обмеженіуправі

вільногопересування.

У листопаді2017 року згідно з перехідними положеннями

Кримінально-процесуальногокодексуУкраїнивійськовапрокуратура

втратила ще й функції органів досудового розслідування.

Розслідувативійськовізлочиниізлочинів,якізробилипредставники

правоохоронних органів законом доручено Державному бюро

розслідувань. Щодо правильності такого рішення важко дати

однозначнувідповідь.Впевненоможнасказатипроте,щоавтори

цього документа не врахували особливостідіяльностівійськової

організаціїУкраїни[56].

Державне бюро розслідувань належить за класифікацією до

правоохоронних органів.Його фахівціє цивільними особами зі

статусом державнихслужбовців.Протечинним законодавством не

передбаченоствореннявійськовихпідрозділів,щобДержавнебюро

розслідуваньмоглоефективновиконуватисвою роботу.Згодомбули
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внесенізмінизприводунаданняспеціальнихзваньдляосібрядового

ікерівногоскладуДБР.Нажаль,цьогонедостатньодлявирішення

проблеми. Такі зміни у законі призводять до ускладнення

розслідувань військових злочинів. Цивільні особи не мають

необхідногодосвіду,розумінняспецифікивійськовоїгалузіізнань,

щоб належним чином виконувати своїобов’язки в середовищі

військових осіб.Такіфахівціне володіють знаннями психології

військового колективу, військових традицій і багато іншого.

Особливістьроботивійськовогослідчогозобов’язуєйогодужечасто

виконувати професійніобов’язки з ризиком для життя,діяти в

екстремальних умовах під час військових навчань,бойових дій,

антитерористичнихабоміжнароднихмиротворчихоперацій,вяких

задіяніЗбройнісилиУкраїни.Якправило,представникидержавного

бюро розслідувань не знають особливості діяльності органів

військовогоуправліннячерезвідсутністьдосвідувійськовоїслужби

чите.щоцейдосвідотриманодавноіпотребуєоновлення[8,201].

Військовіслідчі,виконуючисвою професійніфункціїізавдання,

повиннібезпосередньо бути у вирівійськових операцій,під час

передислокаціївійськ,житиупольовихумовахразомзвійськовими,

володітизброєю,вмітидіятивбойовихситуаціях,щобзахиститисебе.

Тобтофактичновониповиннібутичастиною тієїчиіншоївійськової

структури,підрозділу,пересуватисяразомзними.

З вищеописаною метою слідчим необхідно опанувати потрібні

знання інавички військовоїсправи,щоб ефективно виконувати

завдання,розумітитонкощівійськовоїслужби,знатинормиіправила

військових статутів і керівних документів, штатну структуру,

організацію та специфіку діяльності військових формувань,

розумітися на веденнібойових дій та їх забезпечення,володіти

знаннями і практичними навичками щодо тактико-технічних
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характеристикіособливостейексплуатаціїзброї,військовоїтехніки,

якумаютьнаозброєннізбройнісили.

Ефективністьроботивійськовогослідчогопередбачаєвідмінну

підготовку, що дасть змогу дієво співпрацювати з

військовослужбовцями,налагодити психологічний контактзними.

Цестанеосновоюдляуспішногорозслідуваннязлочинів[8,204].

Невідомо у який спосіб Державне бюро розслідувань готує

цивільних слідчих, яких обирає на конкурсній основі, для

розслідуваннявійськовихзлочинів.Особливоважливою євійськова

підготовкадляроботивзоніпроведенняООС,аджевиконуватицю

роботувиключнозцивільнимиособамиєдоволіскладнимпроцесом.

Факт розслідування військових злочинів цивільними особами

негативно сприймають військові.Констатуємо те,що в Україні

відсутняодназважливихскладовихсистемивійськовоїюстиції–

органдосудовогорозслідування.

Іншаскладова-цеорганивійськовоїпрокуратури,якізгідноз

законом маютьповноваження угалузікримінальноїюстиції.Досі

проблемним залишається те,що в прокуратури забрали функції

досудовогорозслідуваннякримінальнихправопорушень.Цюфункцію

мають військовіпрокуратури інших країн,зокрема держави ЄС.

Необґрунтованим, на думку експертів, є також звуження

повноваженьпрокуратуризамежамикримінальногосудочинства.Це

стосуєтьсязахиступравіінтересіввійськовослужбовцівідержави

[56].

Складнасуспільно-політичнаситуаціявкраїні,тривалаівідкрита

агресіяРосійськоїФедерації(Донецька,Луганськаобласті,анексія

Криму)спонукали Верховну Раду України 14 серпня 2018 року

прийнятиЗаконУкраїни«ПровнесеннязміндоЗаконуУкраїни«Про

прокуратуру» щодо утворення військових прокуратур». У

пояснювальнійзаписцідопроектуцьогозаконуйшлося:«система
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військовихпрокуратурнавідмінувідтериторіальнихмаєбудуватися

заекстериторіальнимпринципом,щозабезпечуватимемаксимальне

наближення до структури ідислокаціїпіднаглядних військових

формуваньтаорганівїхуправління.Дляцихформуваньтаорганів

характернівисокамобільністьіготовністьдомобілізаціїрезервіву

разіоголошенняособливогоперіоду.Відповіднодопланівбойового

розгортання і застосування кожної ланки органів військового

управлінняштати військовихпрокуратурпередбачатимутьсяякна

мирний,такінавоєннийчас»[56].

Також було пояснено, що військові прокуратури у разі

необхідності повинні пересуватися разом з військами для

забезпеченнязаконностііправопорядкузврахуванням особливості

внутрішнього порядку військових об’єктів.Це дасть можливість

швидко вирішувати питання щодо мобілізаційної підготовки і

мобілізації.

Створення військових прокуратур пов’язане з необхідністю

нагляду«задотриманнямзаконіввоперативнихпідрозділахокремих

військовихформуваньтарозвідувальнихорганах,працівникияких

маютьстатусвійськовослужбовців».

Військовіформуваннякраїниповинніволодітиналежнимрівнем

бойової підготовки і боєздатності. Відповідно ця специфіка

передбачає в роботіфахівців військових прокуратур володіння

спеціальними знаннями щодо діяльностівійськовоїадміністрації,

тактикиібойовогозастосуваннявійськ,знанняспеціальнихметодик

здійснення прокурорських перевірок,виявлення та розслідування

злочинів.

Рішенняпровідновленнявійськовихпрокуратурєнеобхідним і

обґрунтованим на основітого,як проводилися розслідування в

нелегкихумовахнамісціпроведенняантитерористичноїопераціїта

ООС.З вересня 2014 по квітень 2019 року слідчими військової
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прокуратуриупровадженібуло98500кримінальнихсправ,середяких

30066 досудове розслідування завершилося.У 20519 випадках

відбулося передавання до суду обвинувальних актів. Під час

досудового розслідування відшкодовано 509,3 мільйонів гривень

збитків[56].

Підчаспредставництвадержавнихінтересівіінтересівгромадян

усудахзагалом судовимиінстанціямизадоволено5856переданих

прокурорами позовів на загальнусуму2367,4 мільйонів гривень.

Відповідачі добровільно відшкодували 302 мільйони гривень.

Загалом було виконано рішення судів на суму 2716,8 мільйонів

гривень,а площа повернутих земель сягає 61622 га.Завдяки

матеріалам,переданимивійськовимипрокурорами,булорозпочато

досудовірозслідуваннязприводу6114кримінальнихпроваджень.

Загалом передано в суд 4634 протоколи щодо вчинення

адміністративнихправопорушень,4530булирозглянутівсудах[56].

Військовіпрокурориуроліпублічнихобвинувачіввзялиучастьу

судовихзасіданняхщодо18433кримінальнихпроваджень.Знихбуло

ухвалено12995вироків.

Окрім того,в Україніне вистачає третьоїланки увійськовій

юстиції– це спеціалізованівійськовісуди.Саме вони повинні

розглядати обвинувальні справи проти військовослужбовців,

протоколи про вчинення ними адміністративних правопорушень.

Військові суди забезпечують захист прав і свобод

військовослужбовців за допомогою розгляду їхніх скарг щодо

незаконнихдійвійськовогокомандування(«незаконнезвільненняз

військовоїслужби,необґрунтованепритягненнядодисциплінарноїчи

матеріальноївідповідальностітощо»).Відсутністьвійськовихсудів,а

тим паче під час військового конфлікту, позбавляє

військовослужбовцівналежногозахистуїхніхправіінтересів[160].У

теперішній ситуації функціонування судів загальної юрисдикції
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реалізовується без врахування специфіки розташування Збройних

силУкраїниііншихвійськовихструктур.Суддіцихсудовихінстанцій

зазвичай не знають особливостей військовоїслужби,психології

військовогоколективу,правилкористуванняізберіганняозброєння,

військовоїтехніки,організаціїіздійсненнявійськовихоперацій.Вище

сказанепідтверджуєдосвіддемократичнихкраїнсвіту.Візьмемодо

прикладуКанадуУрішенніВерховногосудуКанади(SCC)щез1992

року зазначено:«Мета окремоїсистеми військових трибуналів –

дозволитиЗбройним Силам розглядатисправи,щобезпосередньо

стосуються дисципліни, ефективності та морального стану

військових. Безпека і благополуччя канадців значною мірою

залежать від готовностічоловіків іжінок до захисту від загроз

безпеці країни. Порушення військової дисципліни повинні

розглядатисяшвидкоі,часто,каратисябільш суворо,ніжцебулобу

випадкувчиненнятакогопроступкуцивільною особою.Такимчином,

є потреба в окремих трибуналах для забезпечення військової

дисципліни,щовідповідаєстандартамвармії»[160].

Зоглядунапрактичнийдосвідслужбиувійськовійпрокуратурі

можна сказати, що важко об’єктивно оцінити дії людини за

відсутностіцілковитогорозуміннятого,вякихумовахвонавчинила

ту чи іншу дію ічи мала можливість діяти по-іншому у певних

обставинах,яке значення мають наслідки її дій для певного

військовогоколективуідляобороноздатностікраїнивзагальному.

Як правило,територіальнісуди загальноїюрисдикціїмають

великенавантаженнящодорозглядусправ,якінемаютьпричетності

довійськовоїгалузі.Відповіднорозглядисправпроправопорушення

військовослужбовцівубагатьохвипадкахзатягуютьсянатривалий

час.Часто це пов’язано зіскладністю виклику свідків з числа

військовослужбовців,які беруть участь у військових операціях

(бойовихдіях).Іншапроблемакриєтьсяутому,щосуддіцивільної
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судової системи не вивчають військове законодавство, не

підвищуютьсвоюкваліфікаціющодознаннявійськовоїгалузі.Базова

функціявійськовогосудочинства–впливнадотриманнявійськової

дисципліни в армії, яку можливо досягти за допомогою

оперативностітаповнотисудовогорозглядусправипідчасвідкритих

судовихзасідань.Доцьогощетребазалучативійськовослужбовців,

побратимів по службіобвинуваченого.Ця судова практика дає

усвідомлення військовослужбовцями неможливості уникнути

покарання за порушення військовоїдисципліни,стримує велику

кількістьармійціввід незаконнихдій [56].Зрештою цей комплекс

заходівпризводитьдозменшеннярівнязлочинностівармії,гарантує

високий рівень дотримання військовоїдисципліни.Підсумовуючи

вищезазначене,можнасказати,щотериторіальнісудинезможуть

сповна виконувати належний розгляд кримінальних проваджень

щодо військових.Окрім того,важко змусити цивільного суддю

працюватизризикомдляжиття,особливопідчасвоєннихконфліктів,

адже в цьому випадку суди повиннібути у тісному контактіз

військами.

Кожна країна має власний досвід функціонування іпоступу

військовоїюстиції.У понад60розвиненихкраїнах,зокремачленів

військово-політичного блокуНАТО,також діють органи військової

юстиції.Серед такихкраїн США,Канада,Велика Британію,Італія,

Іспанія,Бельгія,Швейцарія,Данія,Польща,Румунія,Болгарія,Греція,

Туреччина,КНР,Бразилія,Ізраїль.

ЩодоУкраїни,топотрібноназаконодавчомурівніпродовжити

вдосконалення законодавства щодо військової юстиції, щоб

створитиефективнусистемувійськовихправоохороннихорганів.Це

сприятимедотриманняізбереженнязаконностітаправопорядкуу

ЗбройнихсилахУкраїнитаіншихвійськовихструктурах.
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Розвиток військовоїюстиціїможливий в разігармонійного

поєднанняготовностідоведеннябойовихдійінаявностіефективної

системипідтриманняпорядкутавійськовоїдисципліни.
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2.4.Специфікагалузівійськовогоправосуддя

Майжеусітеперішнісистемивійськовоїюстиціїстворенібагато

роківназадіпройшлишляхеволюційнихзмін.У багатьохкраїнах

військоваюстиціяпрацюєпаралельнозцивільному.Цепов’язаноз

тим,що цивільнісуддінемаютьналежного досвідуувійськових

справах.Обґрунтуваннядіяльностіспеціалізованоїсудовоїсистеми

полягає в унікальностівійськового життя,в якому дисципліна,

організаціятаієрархіяєнадзвичайноважливими.Самеціпринципи

створюютьфундаментбоєздатностіібоєготовностізбройнихсил.

Відповідно всісправи військовихповиннірозглядатисяшвидко,а

покараннязазлочиниіправопорушеннябуваютьсуворими.

Логічним єзапитаннящодотого,чисистемавійськовоїюстиції

дотримується стандартів прав людини?Європейська конвенція з

правлюдини(ЄКПЛ)малавеликийвпливнамодернізацію систем

військовогоправавкраїнахЄвропі.Особливийпоступщодоцього

стосуєтьсянезалежностісудівіефективнішогозастосуваннягарантій

в напрямкусправедливого судового процесуувійськових судах.

Реформуванню військовоїюстиціїтакож сприяютьтакіобставин,як

зміна бойовоїситуації,розширення повноважень збройних сил і

нагальна потреба у поліпшеннібоєздатності.Національніармії

розвиненихкраїнздебільшогорозташовуютьсязамежамикраїниз

метою забезпечення миру ібезпеки,борються з тероризмом на

різних рівнях.Збройнісили можуть бути в межах держави для

нормалізації ситуації внаслідок довгострокових криз чи

внутрішньодержавнихзбройнихконфліктів[160].

Є багатофундаментальнихвідмінностейусистемахвійськової

юстиції, які базуються на загальному праві (англосаксонська

традиція), і системами на основі цивільного права (традиція

континентальноїЄвропи).



76

Отже, система загального права (США, Велика Британія,

Австралія,НоваЗеландія,ПівденнаАфрика)включаєвсебевійськові

трибунали,які збираються для розгляду кожного конкретного

випадку.Постійнівійськовісудифункціонуютьуцивільнихправових

системах.

Останнім часом спостерігаєтьсятенденціявкраїнахзагального

права,що вони ідуть в напрямкуформування системи постійних

військовихсудів.Причиною цихзмінєпереконання,щотакасистема

покращить гнучкість військовоїюстиціїівона в цьому випадку

відповідаєміжнароднимстандартамправлюдини[160].

Головною відмінністю між цимиправовимитрадиціямиєроль

командирів у військовій юстиції. У традиції загального права

командирам належить важлива,у багатьох випадках центральна

роль під час різних етапів розглядусправи.Їм дозволено брати

участьувикриттіірозслідуваннізлочинів.Також їхніповноваження

стосуються передачізвинувачень до суду.У цивільно-правових

системах роль командира вичерпується після виявлення

правопорушенняіпервинногорозслідування.

Військова юстиція в країнах загального права заснована на

особливій юрисдикціївійськовихсудівнад правопорушеннями,які

зробили військовослужбовці.Часом їх юрисдикція стосується і

певнихкатегорійцивільнихосіб.

У країнах континентальної Європи військові злочини

перебувають у юрисдикціїцивільних судів.У Німеччинінемає

постійно діючих військових судів. Адміністративні трибунали

відповідають за розгляд правопорушення щодо уникнення

проходженнявійськовоїслужби.Цивільнісудирозглядаютьвійськові

злочини.

Багатосистемвійськовоїюстиціїзгідноззаконодавствоммають

цивільніапеляційнісуди.Удеякихвипадкахвідповідальністьлежить
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нацивільномуверховномусудіякнайвищійапеляційнійінстанції.«У

Канаді цивільний Верховний суд є вищою інстанцією після

Військового апеляційного суду. В Угорщині військові судді

ВерховногоСудудіютьнапершомутаапеляційномурівнях.Одназ

палат Верховного Суду Польщі спеціалізується на військових

правопорушеннях.Відповідно до п.1 ст.183 КонституціїПольщі

«Верховний Суд здійснює нагляд за рішеннями загальних та

військовихсудів»[23].

Головною перевагою військовихсуддів є те.що вони мають

досвід з військового кримінального права іслужбовихпроцедур.

Вонивідміннорозуміютьособливістьвійськовогожиттяікультури.

Цивільнісудді,якправило,немаютьспеціальнихзнаньзвійськової

справиідосвідувикористаннявійськовогокримінальногоправа.

Військові судді зазвичай є військовослужбовцями і

підпорядковуютьсякомандуванню повертикалі.Зоглядунацевони

можутьпідтримуватипозиціюкомандира,якийнесевідповідальність

за ту чи іншу справу.У цьому випадку нівелюється принцип

незалежностісуддів.Уцивільнихсуддіввідсутнєпідпорядкуванняу

військовій ієрархії, що значно послаблює бажання і стимул

підтримуватирішеннявійськовихкомандирів.

Сьогодніспостерігається двітенденціїу військовій юстиції.

Перша стосується передачісудових повноважень в до цивільних

судів. Інша обмежує юрисдикцію військових судів

військовослужбовцямизнеможливістюучастіцивільнихуційгалузі.

В ООН постійно триваютьдискусіїщодо незалежностісудової

влади.Наприклад,єдумкаобмежитивійськовуюрисдикцію щодо

застосуваннябезпідставнихзатримань.Свою пропозицію експерти

ООНаргументуютьтим,що«сучаснітенденціїрозвиткуміжнародного

права,спрямованіна заборону судів над цивільними особами у

військовихтрибуналах»[23].



78

Цепитаннялежитьвосновіміжнародногозаконодавствазправ

людини,особливостосуєтьсядіяльностіКомітетуООНзправлюдини

тапрактикиЄвропейськогосудузправлюдини(ЄСПЛ).Водномузі

своїхзвітівспеціальнийдоповідачООН щодонезалежностісуддіві

адвокатіввизначивдеякіобмеженнязприводусудовогорозгляду

цивільних справ увійськових судах:«Судовий розгляд цивільних

справувійськовихсудахповиненсуворообмежуватисьвинятковими

справами стосовно цивільних осіб, прирівняних до

військовослужбовців в силу їх функцій та/або географічної

присутності,які підозрюються у скоєнні правопорушення поза

територією держави,черезщорегулярнісуди(місцевіабодержави

походження)неможутьвзятиучастьусудовомурозгляді».

Важливим питанням військовоїюстиції–цепошукможливості

підвищеннярівнянезалежностівійськовихсудів.Томукожнакраїнав

разіреформуваннягалузівійськовоїюстиціїповиннабратидоуваги

міжнародністандартизцьогопитання.УКомітетіООНзправлюдини

наголошуютьнатому,щонезалежністьвійськовоїюстиціїстосується:

«...Процедури та кваліфікаціїдля призначення суддів,а також

гарантій щодо забезпеченняїхповноважень,умов,що регулюють

розширення,передачу,призупиненнятаприпиненняїхфункцій,та

фактичноїнезалежностісудовоївлади від політичного втручання

виконавчоївладиабозаконодавчихорганів»[160].

Чималодержаврозпочалимодифікацію своїхсистем військової

юстиціїна шляху включення до них цивільних складових,щоб

забезпечитиякомогавищийрівеньнезалежностісудовоївлади.Все

частіше розглядом справ військовослужбовців займаються

прокурори замінюючи військових дізнавачів. Є низка способів

зміцнення незалежності військових суддів. Один з них - це

збільшеннячисельностіцивільнихосібувійськовійюстиції.
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У разісправдінезалежностівійськовоїюстиціїівідповідності

усім критеріям неупередженості,цю складовудержавноїсистеми

можнавважативажливим інструментом боротьбизбезкарністю у

військовихустановах.Такісистеми мають високий рівень довіри

громадяніпідсилюютьбоєздатністьзбройнихсил[160].

Європейський досвід пропонує різні підходи щодо місця

військових судів у загальній системіправосуддя.У переважній

більшостікраїн,де є військова юстиція,такісуди мають статус

спеціалізованих.Наприклад,КонституціяБельгіївизначає,що«устрій

військовихтрибуналів,їхкомпетенція,атакож праватаобов’язки

членівцихтрибуналіввстановлюютьсяокремимизаконами».Стаття

93 Конституції Греції говорить, що «суди поділяються на

адміністративні,цивільнітакримінальні,якіутворюютьсявідповідно

доспеціальнихзаконів.Спеціальнізаконирегулюютьпитаннящодо

судівусправахнеповнолітніх,атакожвійськово-польовихтрибуналів,

військово-морських і військово-повітряних судів». Конституція

Люксембургу визначає діяльність військових судів іїх статус за

допомогою окремогозакону.ЗаконодавствоНідерландівфіксуєдві

категоріїсудів:загальноїіспеціальноїюрисдикції.До спеціальної

юрисдикціїзараховують адміністративніівійськовісуди.Згідно з

Конституцією Республіки Польща за правосуддя відповідають

Верховнийсуд,загальні,адміністративні,військовісуди.

ВІспаніїсудовавладакеруєтьсяпринципом єдності,алестаття

117Конституціїрегламентує,щовійськовеправосуддяздійснюється

виключновмежахвійськовоїгалузіівумовахоблоги.Устатті215

Конституції Португалії йдеться, що до обов’язків військових

трибуналіввходитьрозглядсправпровійськовізлочини.Уційже

статіпередбачено,щозанеобхідностінаявностісерйознихпідстав

законможепоширитиюрисдикціювійськовихтрибуналівназлочини,

якібули скоєніз особливою жорстокістю іприрівнюються до
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військових.Також закон за потреби наділяє військовітрибунали

повноваженням унакладеннідисциплінарнихстягнень.УНімеччині

функціонуютьвійськово-кримінальнісудидлявійськовослужбовців,

якіпідпорядковуютьсямініструюстиції,авищоюінстанцієюдлянихє

Федеральнийверховнийсуд[160].

Зприводустатусувійськовихсуддів,доїхньогоскладувходять

переважно військовослужбовці.Наприклад,уПольщівійськовими

суддями можуть бути виключно фахові військовослужбовці.

Військовим юристом можебути особазізванням офіцера.Суддя,

якийнеєюристом,іпредставникивійськовихобов’язковоповинні

бутизвійськовимзваннямненижче,ніжцезванняузвинуваченого.

ВодночасуГреціїдоскладувійськово-польових,військово-морськихі

військово-повітряних судів входять співробітники юридичної

структуризбройнихсил.Вониповиннібутиабсолютнонезалежними.

Специфіка визначення статусу військового суду в європейських

країнахпов’язанозтим,щовмирнийівоєннийчасвонипо-різному

діють.Дляцьогоупродовж багатьохроківнапрацьованівідповідні

нормиізаконодавчіакти,атакожмаютьрізнийобсягповноважень.У

КонституціїПольщіпідчасвійнидієспрощенийпорядоксудочинства.

В Українісистему військових судів ліквідували у 2010 році,

прийнявшизакон«Просудоустрійістатуссуддів».

У Законі України «Про судоустрій України» не визначено

особливихповноваженьдлявійськовихсудів.Всізавданняописані,

якєдинілявсіхсудівіспрямованіна«захистправісвободлюдинита

громадянина,прав,законних інтересів юридичних осіб,інтересів

суспільстваідержавиназасадахверховенстваправа».

Формування військових судів і комплектування їх складу

відбувається аналогічно до процедури в інших судах.Натомість

простежуєтьсяоднатенденція–зменшеннячисельностівійськових
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суддів івійськовихсуддів.Такаситуація відбувається узв’язкуз

реформуваннямЗбройнихсилУкраїни.

Цивільний процесуальний кодекс України і Кодекс

адміністративногосудочинстваУкраїнизначнозменшилипредметну

юрисдикціювійськовихсудівпіслянабраннячинності[94,182].

У ЦивільномупроцесуальномукодексіУкраїни визначено,що

справизкатегоріїкомпетенціїцивільногосудочинстварозглядають

районні,міськітаміськрайоннісуди.Відтаквсісправищодозахисту

порушених,невизнаних або спірних прав,свобод іінтересів,які

виникають на основіцивільних,житлових,земельних,сімейних,

трудовихвідносинбезврахуваннятого,щооднією зісторінможе

бути військовослужбовець,військова частина,військова установа,

розглядаютьсявищезгаданимисудами.

ЗаконУкраїни«ПросудоустрійУкраїни»від7лютого2002року

визначив, що після створення адміністративних судів місцеві

адміністративні суди мають повноваження розглядати

адміністративнісправи,«крім справ адміністративноїюрисдикціїу

сферівійськового управління,розгляд яких здійснюють військові

суди».

Військовісуди до своєїліквідаціїу2010 роцібули частиною

системи судоустрою загальної юрисдикції. Вони належали до

загальнихсудівізаймалисяправосуддям уЗбройнихсилахіінших

законнихвійськовихструктурах.Доїхобов’язківвходиврозглядсуто

кримінальних справ ісправ щодо корупційних адміністративних

правопорушень.Окрімтого,військовісудизаймалисязлочинами,які

вчиниливійськовослужбовціЗСУ,прикордоннихвійськ,СБУтаінших

військовихструктур.Також військовісудирозглядалисправищодо

шпигунства,якістосувалисязахиступравісвобод військових[94,

183].
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Відмінністьправовогостатусувійськовогосуддівтому,щоце

особа,якаперебуваланавійськовійслужбіімалаофіцерськезвання.

Військовими суддями були професіонали, які мали військово-

юридичнуосвіту,чималий досвід роботи увійськовихструктурах,

досконалознализагальнеправоівійськовізакони,правилаітрадиції,

якієважливимиувійськовомусередовищі[68].

У2004роціУкраїнавзялакурснадемілітаризацію,томувжеу

2010 році був підписаний Указ Президента «Про ліквідацію

військових апеляційних і військових місцевих судів». Цим

документом ліквідували 15 військових судів:2 апеляційніі13

місцевих.Головним аргументом щодо цього рішення було те,що

необхіднозабезпечитиконституційнийпринципнезалежностісуддів.

Ще одним аргументом стало те.що діяльність військових судів

порушує статтю 6 «Конвенції про захист прав людини і

основоположнихсвободщодоправаособинасправедливийсудовий

розгляд».

Усерпні2010рокузухваленнямзакону«Просудоустрійістатус

суддів»відбуласяостаточналіквідаціявійськовихсудів.Івжечерез

чотирирокипісляцьогоузв’язкузросійською агресією довелося

відновитивійськовуюрисдикцію.

Справавтому,щосправиісуперечки,якірозглядаєвійськовий

суд,пов’язанізармією.Цеозначає,щовійськовісудитакожпов’язані

з національною безпекою, державною таємницею і

обороноздатністю країни.Розглядсправвійськовимисудамиутих

країнах,девонидіють,відбуваєтьсязаучастісуддів-офіцерів.Вониє

досвідченимифахівцямиуправовихпитанняхщодозбройнихсил[68].

Військовісуди,як правило,розглядали справи у військових

частинахуприсутностівійськових.Такапрактикагарантує:
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-швидкийіфундаментальнийрозглядсправи,оскількисуддямає

можливістьдопитативсіхсвідків.Йомунепотрібноочікуватиїхнього

прибуттязчастин,якідужечасторозташованідалекозамежамиміст;

-набагатоефективнішеможнадослідитиречовідоказиіоглянути

місцевчиненнязлочинубезпосередньотам,децетрапилося;

- запобігання і попередження вчинення правопорушень,

юридичневихованнявійськовихякефективнапревенція.

Дужечастовійськовізлочинипов'язанізвійськовою таємницею.

Відповідно документи з високим рівнем секретностінеможливо

взятидосудуіознайомитисязнимиуробочомукабінеті.Цеповинно

відбуватисяуспеціальномуприміщенні.

Розгляд справ безпосередньо у місцідислокаціївійськових

частин є найефективнішим способом забезпечити принципи

гласностіідоступностісудовогопроцесудлявійськових,аджевони

неможутьвідвідувати судовізасіданняувільнийчасзамежами

частини.
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Розділ3.НОРМАТИВНІАСПЕКТИВОЄННОЇБЕЗПЕКИУ

ВІЙСЬКОВОМУІЦИВІЛЬНОМУПРАВІ

3.1.Юридичнізасадивійськовогоправа

Парадигмавійськовогоправабазуютьсянаінституціональнихі

функціональних засадах системи українського права загалом,її

складовихзтрактуванням правовогорежимуякформоутворюючої

основи загальноїправовоїсистеми.Нормативним фундаментом

військового права є система юридичних документів,об’єднані

загальними характеристиками єдності,ієрархічності,відповідності

принципустрогогопатерналізму.

Структура військового права це складний комплекс

взаємопов’язаних і взаємозалежних підгалузей, інститутів.

Головними підгалузями військового права є право військової

безпеки та оборони,право військовоїслужби.Перспективи його

розвиткупов’язанізпотребою доктринальногоосвоєннязагальної

правовоїгалузі,вдосконаленнянормативно-правовогорегулювання

військовогокомплексу.

Військове право,маючи власну систему юридичних джерел,

формуєтьсяяккомплекснагалузьправазарахунокособливостей

правового режимуізазнає уцьомупостійного впливупублічних

галузейправа.

Інституціональні ознаки і функціональна характеристика

українського права дають можливість розглядати право як

нормативну,інституційовану,ціннісну систему,яка формується з

галузей,підгалузей,інститутів,правовихнорм,котрів свою чергу

маютьміжсобоютіснізв’язки.

Формуючою базою усіхгалузейправаєправовийрежим,який

розглядається як загальний та спеціальний, галузевий

(внутрішньогалузевий).Правовийрежимдозволяєвиділитиусистемі

правагрупигалузей,якіутворюютьїхвидитапідсистеми.«Правовий
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режим єдоктринальною категорією,якавизначаєінституціонально-

функціональнуприродуправовоїматерії,включаєпредмет,методта

мету правового регулювання, виконуючи визначальну роль у

побудовісистеми права,у правовстановленніта правореалізації,

характеризуючи право якнормативно-інституційований соціальний

регулятор»[14,67].

У залежностівід формуючоїролізагалом у структуріправа

виділяють фундаментальні, профілюючі та комплексні галузі.

Методологічний підхід дає можливість обґрунтувати наявність у

системіукраїнського права його комплексних.Вони,як правило,

мають своє місце у національній системіправа,складаються з

декількох основних інститутів і підпадають під вплив

фундаментальних,профілюючих галузей права.До комплексних

галузейукраїнськогоправаналежитьівійськовеправо.

Вплив на військове право мають правовірежими публічних

галузейправа.Найвагомішимєвпливнадоктринальномурівнізбоку

адміністративного права щодо формування військового права як

комплексноїгалузі.Водночас базовіінститути військового права

(право бойової підготовки та застосування військ, право

проходження військовоїслужби,військово-дисциплінарне право)

формуютьсявиключнозурахуваннямвласнихправовихрежимів.

Військовеправотрактуютьяккомплекснугалузьправа,якає

системоюзагальнообов’язковихчітковизначенихправилповедінкиу

військовій галузі. Вони встановленііохороняються державою,

регулюютьсуспільнівідносини,якіпов’язаніздіяльністю воєнної

організаціїсуспільства.Також головною метою є забезпечення

захистудержави,їїсуверенітету,територіальноїцілісності.

Щодо визначення військового права як науковоїіправової

категорії,товУкраїнівоноозначаєгалузьнаціональногоправа.Його

норми регулюють соціальні аспекти у напрямках будівництва,
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розвитку, життєдіяльності збройних сил і інших військових

формувань,якідіютьврамкахчинногозаконодавства.Вбільшостів

більшості інших країн військове право є окремим науковим

напрямкомінавчальноюдисципліною.

Військовеправоякскладованалежитьдоплощинипублічного

правабудь-якоїдержави.Йогоскладнасистемавключаєвсебенизку

інститутів:право військовоїслужби,право воєнноїбезпеки,право

внутрішньоїслужби,військово-дисциплінарне право та інші.До

структуривійськовогоправавходятьтакож підгалузі,субінститути,

нормиправа.Йогопідгалузямиєправовійськовоїбезпекиіоборони;

військово-адміністративне право; військово-соціальне право;

військово-господарське право; військово-кримінальне право;

міжнароднегуманітарнеправо.Самевониформуютьтінорми,які

характеризуються ознаками спільної мети щодо правового

регулюваннясуспільнихвідносин.

В одних випадках вищезгадані підгалузі зараховують до

військовоїгалузі.В цьомувипадкувонинеможутьміститинорми

будь-якихіншихгалузейправа(правовійськовоїслужби).В інших

випадкахнормивійськовогоправарегулюютьвідносинидержавиі

громадянувійськовійгалузі,алеприцьомуненалежатьдонеї(це

стосується окремих інститутів військово-господарського права,

військово-адміністративногоправаівійськово-соціальногоправа).

Юридичнимивитокамивійськовогоправаєфакторинормативно-

правовогоспрямування,котрівизначаютьчіткіправилаповедінки

учасників військово-публічних взаємовідносин. Вони створюють

органічну систему з чітко окресленими ієрархічними зв’язками.

Центром такоїсистеми є Конституція України.Закони,підзаконні

нормативно-правовіакти,місцевінормативніакти опираються на

конституційніположенняівідтворюютьвзаємозалежністьщодоїх

юридичноїсили.
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У військово-правовому регулюванні нормативний договір

використовується у формі міжнародної, адміністративної,

колективноїугод.Судовіпрецеденти,правовізвичаїітрадиціїнеє

звичним явищем уюридичнихджерелахвійськового права,адже

воно за своєю природою є консервативно закритим у системі

українськогоправа.

Юридична доктрина як науковий аналіз положень, які

регламентують військову службу, статус військовослужбовця,

виконаннябойовихзавданьвійськ,використовуютьсяувійськовому

праві у формі засобу дослідження пізнавальних основ цього

комплексуправа,напрацюванняконцептівзметою підготуванняі

ухваленнянормативно-правовихактів,їхзастосуванняувійськовій

галузі.Щодорозробленняспеціалістамипевнихвійськовихметодик,

настанов,котріповинніпройтизатвердженняворганахвійськового

управлінняієобов’язковимидлявиконання,товійськово-правова

доктринаєоднимзвидівюридичнихджерелвійськовогоправа.

«Нормативно-правовіакти,якщовониєюридичнимиджерелами

військовогоправа,маютьнижчепереліченіознаки:

1)письмовуформу,структурованузаправилами;

2)офіційнийхарактер,якийпритаманнийдлявиданнявідімені

конституційно-уповноваженогодержавногооргану;

3)видання нормативно-правового акта у межах компетенції

щодоуправліннявійськовимиформуваннями;

4)орієнтування діїнормативно-правового акта на військову

(військово-цивільнусферу)публічногожиттясуспільства;

5)загальнообов’язковістьдлявсіхучасниківпублічнихвідносину

вирішеннівійськовихпитань»[14,89].

Длявійськовогоправатакож євагомим визначенняюридичної

форми нормативно-правових актів.Вона містить головніознаки

нормативно-правового акта. Відповідно військові нормативно-
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правовіактищодоїхюридичноїсилиіюридичноїформимаютьсвою

ієрархію.«Донеївходять:1)КонституціяУкраїни;2)органічнізакони;

3)звичайнізакони;4)УказиПрезидентаУкраїни;5)розпорядження

Президента України;6) постанови Верховної Ради України;7)

постанови КабінетуМіністрів України;8)розпорядження Кабінету

МіністрівУкраїни;9)нормативно-правовіактицентральнихорганів

виконавчоївлади,абож відомчінормативно-правовіакти:накази,

директиви,розпорядження;10)накази,директиви,розпорядження

начальникаГенеральногоштабуЗбройнихсилУкраїни;11)накази,

директиви,розпорядженнякомандувачіввидіввійськЗбройнихСил

України;12)накази,директиви,розпорядженняначальниківштабів

видів військ Збройних Сил України; 13) накази, директиви,

розпорядження командувача об’єднаного оперативного

командування;14)накази,директиви,розпорядження начальника

штабу об’єднаного оперативного командування; 15) накази,

директиви, розпорядження командувачів військ оперативних

командувань;16)накази,директиви,розпорядження начальників

штабів військ оперативних командувань;17)накази,директиви,

розпорядженняначальниківтериторіальних(регіональних)управлінь

військових формувань;18) накази,розпорядження начальників

гарнізонів»[14,97].

Середвійськовихнормативно-правовихактівможнавиокремити

Статути ЗбройнихСил України,якіє збіркою правил для чіткого

визначення функціональних, процедурних питань діяльності

військових формувань з їхніми правами і обов’язками для

військовослужбовців, що регламентують виконання завдань

військовоїслужби.

Довеликоїгрупиюридичнихджерелвійськовогоправаналежать

доволіспецифічніактимісцевоїдіїнормативногохарактеру,зокрема

цестосуєтьсявійськовихнаказів,інструкцій,правилтаінших.
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Упорядкуванняюридичнихджерелвійськовогоправаєнетільки

діяльністю щодо систематизації нормативної основи великої

комплексноїгалузіправа,але ісвітоглядно-пізнавальний процес.

Воно робиться за правилами інкорпорації, використовуючи

комплексний підхід з урахуванням особливостей галузевого

правового режиму.Кодифікація військових нормативно-правових

актівуповніймірівідображенауСтатутахЗбройнихСилУкраїни,які

затверджуєівводитьвдію ВерховнаРадазадопомогою прийняття

відповіднихзаконів.Статутвнутрішньоїслужби,Стройовий статут,

Дисциплінарний статут, Статут гарнізонної та вартової служб

Збройних сил України містять у собі правові норми з

регламентуваннявкрайважливихпитаньщододіяльностівійськових

частин,установ,військових формувань. Статути Збройних сил

Українищодоюридичноїдіїстосуютьсявсіхвійськовихформувань,

якістворенізгіднозчиннимзаконодавством.Архітектураюридично-

правових норм статутів Збройних сил України відображає

комплексний підхід у нормативних актах. Найдосконалішим

рішенням щодо систематизації юридичних джерел права

розробленняіприйняттяВійськовогокодексу[14,112].

Підгалузітаінститутивійськовогоправаоб’єднуютьвсінорми

прававєдинусистему,водночасуточнюютьіописуютьоднорідністьі

специфікувійськово-правовихвідносин,метуправовогорегулювання.

Інститути військового права є важливими складовими певних

підгалузейправамістятьусобісубінститутидлявизначеннявужчих

правових норм,якігрупуються з урахуванням загальних ознак

предмету,методу правового регулювання,мети їх правовоїдії.

Першопочатковоюскладовоювійськовогоправаєправовінорми,які

наявніувідповіднихюридичнихджерелахіприйнятідержавою.

Право військовоїслужби як підгалузь військового права є

центральним елементом внутрішньогалузевоїсистеми ірегулює
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публічнівзаємовідносинипідчасвсіхетапіввиконаннявійськових

обов’язків,деталізуєрегулятивнийхарактеруправовихнормах.

Розвитоквійськовогоправайдеврамкахвнутрішньогалузевої

інституційної сепарації підгалузей, інститутів; концептуального

розуміння військово-правової специфіки; організації ґрунтовних

науковихдослідженьірозробок;створенняпередумовдлястворення

військового права як науки. Концепція ісукупність загальних

положеньвійськовогоправаформуєтьсячерезсимбіозтеоретичної

бази нормативних принципів цієї галузі права і практики

застосуваннявійськово-правовихнорм.

Загалом військове право України – це комплексна система

національного права,яка відповідає за регулювання військово-

публічних відносин. Його суб'єктами є військовослужбовці,

спеціально-визначенів законодавчому порядку органи державної

влади,військовічастини,установи,органивійськовогоуправління.

ВійськовеправовпорядковуєвсіпитаннящодоустроюЗбройнихСил

України та інших військових підрозділів, їх комплектування,

проходженнявійськовоїслужби,прав,обов'язківівідповідальності

військовослужбовців.Такожвирішуєпитаннявійськовогоуправління,

охорони військового правопорядку,економічноїта господарської

діяльностівійськовихчастинтаорганізацій.

ЦягалузіправаспираєтьсянаположенняКонституціїУкраїни,в

якихвизначеніобов'язкигромадянУкраїни«щодозахистудержави,

функціїЗбройних Сил та інших військових формувань України,

компетенцію органів державної влади в галузі військового

будівництва та керівництва сектором безпеки і оборони».

Найважливішою уцьомупланієстаття17КонституціїУкраїни,де

«захистсуверенітетуітериторіальноїцілісностіУкраїни,забезпечення

їїекономічноїтаінформаційноїбезпекиєнайважливішимифункціями

держави,справоювсьогоУкраїнськогонароду»[16,327].
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ВодночасоборонаУкраїни,захистїїсуверенітету,територіальної

цілісностіінедоторканностієпершочерговимиобов’язкамиЗбройних

сили України.Охорона державноїбезпеки ізахист державного

кордону–цегалузьвідповідальностіокремихвійськовихформувань

іправоохороннихорганівдержави.

Вукраїнськійконституціїтаіншихзаконахвказано,щоЗбройні

сили України та інші військові формування не можна

використовуватидляобмеженняправісвободгромадян,зметою

повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи

перешкоджанняїхдіяльності.

Держава зісвого боку гарантує соціальний захист громадян

України,якіперебувають служать уЗбройнихсилахУкраїни та в

іншихвійськовихформуваннях,атакож членівїхніхсімей.Також в

Україні заборонено створення і діяльність будь-яких збройних

формувань,якіневідповідаютьчинномузаконодавству.

Протезгіднозістаттею 65КонституціїУкраїни«захистВітчизни,

незалежностіта територіальноїцілісностіУкраїни,шанування її

державнихсимволівєобов'язкомгромадянУкраїни».

Військово-правовівідносини регулюють такізакони України:

«ПрооборонуУкраїни»,«ПроЗбройніСилиУкраїни»,«Пронаціональну

безпекуУкраїни»,«ПроРадунаціональноїбезпекиіоборониУкраїни»,

«ПроДержавнийКордонУкраїни»,«Промобілізаційнупідготовкута

мобілізацію»,«Проправовийрежимвоєнногостану»,«Провійськовий

обов'язок івійськову службу»,«Про порядок допуску та умови

перебування підрозділів збройних сил інших держав на території

України»,«Просоціальнийіправовийзахиствійськовослужбовцівта

членівїхсімей»,«ПроучастьУкраїнивміжнароднихмиротворчих

операціях»,«Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил

Українидоіншихдержав»,«ПрогосподарськудіяльністьуЗбройних

Силах України»,«Про правовий режим майна у Збройних Силах



92

України»,«Пропенсійнезабезпеченняосіб,звільненихзвійськової

служби,тадеякихіншихосіб»,«Простатусветераніввійни,гарантіїїх

соціальногозахисту».

Відповідними законодавчими документами затверджені

військовістатутиЗбройнихСилУкраїни.«Зприйняттям Конституції

України норми раніше прийнятих законів з питань військової

діяльностіприведеноувідповідністьдоконституційнихположень»[9].

Зіздобуттям Україною незалежностіспеціальність «військове

право»булавперелікуспеціальностейдлянауковихпрацівників.Уже

в2000роцінапідставінаказуВищоїатестаційноїкомісіїУкраїницю

спеціальністьбуловилученозпереліку[196,219].Цепризвелодо

цілковитогоруйнуваннясистемивійськовогоправа,наслідком чого

стало розформування наукових шкіл, методологічних підходів,

підвищеннярівняправовогоневігластвауЗбройнихсилахУкраїни.

Закон«ПроЗбройнісилиУкраїни»маєтільки18статей,вяких

описано лишеокреміаспекти діяльностівійськового формування.

Водночас ЗаконУкраїни«ПроНаціональнуполіцію»має105статей,

«Пропрокуратуру»-94статті.Напревеликийжаль,уЗаконіУкраїни

«Про Збройнісили України» навіть не визначено функціїарміїз

приводузахистугромадянУкраїни.Участині1статті1цьогозакону

йдеться,що«ЗбройніСилиУкраїни-цевійськовеформування,наяке

відповідно до КонституціїУкраїни покладаються оборонаУкраїни,

захистїїсуверенітету,територіальноїцілісностіінедоторканності».

28грудня2018рокуМіністерствоосвітиінаукиУкраїнивидало

наказпроприблизнийперелікіописпредметнихнапрямівнаукових

дослідженьврамкахспеціальності«Право»,якийзатвердивтакий

напрямок досліджень «Право національноїбезпеки;військове

право».Цезапочаткувалоновийетапрозвиткувійськово-правових

досліджень.
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Для кожноїгалузіправа пріоритетним є наявність ґрунтовної

теоретичноїіметодологічноїоснови.Саме це дає можливість

удосконалювати правовіінститути правовоїгалузі,напрацювати

термінологію,підготувати пропозиціїз приводу змін до чинного

законодавства.З2018рокурозпочаласяактивнаробота,пов’язаназ

підготовкоюпідручниківінавчальнихпосібниківнаосновістандартів

НАТО AJP-9.Отже,військовеправо зновурозвиваєтьсяякгалузь

права,наука,навчальна дисципліна.Основнівектори стосуються

правового механізму демократичного цивільного контролю над

силамиоборони,впровадженнястандартівтаіншихдокументівНАТО,

легітимаціязахистуЗбройнимисиламиУкраїницивільногонаселення,

підготовкапропозиційщодозмінідоповненьдоактіввійськового

законодавства.
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3.2.Нормативно-правовабазавоєнноїбезпеки

Воєннабезпека–цеважливаскладовапідсистем національної

безпеки,яка показує рівень захищеностінаціональних інтересів

країни,соціумуігромадянвідреальнихіпотенційнихзагрозвоєнного

характеру.

Правову основу воєнноїбезпеки будь-якоїдержави повинні

становитизбалансованізаконодавчіінормативно-правовіакти.Це

стосуєтьсяЗаконуУкраїни«ПросекторбезпекиіоборониУкраїни»,

«СтратегіянаціональноїбезпекиУкраїни»,якіповиннірозроблятисяі

прийматися з урахуванням особливостей поточного періоду і

прогнозамивоєннихризиківумайбутньому[157,17-19].

СитуаціящодозахищеностінаціональнихінтересівУкраїнизгідно

зчинним законодавством,суверенітету,територіальноїцілісностіі

недоторканостівід будь-якогозастосуваннявоєнноїсилизметою

захопитинашіземлівизначається«ВоєнноюдоктриноюУкраїни»[27]

[157].

Стратегіявоєнноїбезпекимаєбутиголовним документом для

ефективного оборонного планування.Фактично це є теоретично-

практичний посібник іправила ведення війни,керівництво щодо

використання воєнних сил ізасобів;складову частину воєнного

мистецтва,якаохоплюєтеорію іпрактикупідготовкизбройнихсил

довійни,їїплануванняйведення;комплекснапрограмачіткихдій;

системапоглядівіаналіздійснихіможливихзагрознаціональній

безпеціу воєнній галузі;практична реалізація воєнноїполітики,

воєнноїдоктриниівоєннихконцепцій[168,13-15].

Існуєвеликерозмаїттятрактувань«стратегіївоєнноїбезпеки».

Якщо їх узагальнити,то це фактично «дорожня карта» реальних

різноплановихдій унапрямкугарантіївоєнноїбезпеки іоборони

державизурахуваннямсучаснихвикликівізагроз.Сьогодніувоєнній
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теоріїнеспостерігаєтьсявиробленняєдиногопідходуформалізаціїі

послідовностістратегічнихзасадідій.

Натомістьпрактикивизначаютьдвапринципи,згіднозякими

Стратегія воєнноїбезпеки є або частиною Стратегіїнаціональної

безпекичиВоєнноїдоктрини,абосамостійним окремим напрямом і

документомщодозахищеностівоєнноїбезпекидержави.

Також немає єдиної моделі Стратегії воєнної безпеки.

Здебільшого європейськікраїни увступній частиніаналізують всі

показникибезпекитієїчиіншоїдержави,визначаютьінтересикраїни

у воєнній галузі,вказують актуальнівиклики,ризики ізагрози,

подають ефективніваріанти вирішення щодо загроз,описують

завдання з приводуреагування на загрози чи виклики.Також в

європейськихстратегіяхописаніконцептуальнізасадизастосування

збройнихсилтаіншихвійськовихформуваньдляпопередженняі

відбиттязбройноїагресії,принципидіїпідчасзбройнихконфліктіі

участіміжнароднихмиротворчихопераціях[168,14].

Цей документв деякихкраїнахрегламентуєдіїкерівництвау

напрямкурозвиткутазастосуваннявоєнноїсилизметою гарантії

воєнноїбезпекидержави.

У2021роцівпершевУкраїнібулазатверджена«Стратегіявоєнної

безпеки України «Воєнна безпека — всеохоплююча оборона»,яка

прийшланазаміну«Воєннійдоктрині– 2015».Цейдокументстав

основою дляформування«Стратегічногооборонногобюлетеня»як

деталізованоїдорожньоїкартиреформ угалузіоборони.Водночас

Стратегіяєпланомоборонидержави.

У ній визначено цілі,пріоритети ізавдання щодо державної

політикиувоєннійгалузі,галузіоборониівійськовогобудівництва.

Головнийпріоритет«СтратегіявоєнноїбезпекиУкраїни»полягаєу

нарощуванніпотужностейЗбройнихсилУкраїни,силтериторіальної
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оборониуїхньомускладі,іншихскладовихсилоборонидовиконання

покладенихзавдань[197].

Досягнути цілковитого втілення цього пріоритету в життя

можливозавдяки:

-удосконаленнявійськовоїосвітиіпідготовкиособовогоскладу

для сил оборони,введення спеціалізованих освітньо-професійних

програм для підготовки офіцерського, сержантського і

старшинськогоскладу.Ціпрограмиповиннібазуватисянареальному

бойовомудосвідііміститипринципівтастандартиНАТО;

-модернізаціїсистемивоєнноїнауки,якаповиннарозв’язувати

теоретичнііпрактичнізавдання щодо забезпечення всеохопної

оборониУкраїни,розробкасучаснихінноваційнихсистемозброєння,

військовоїіспеціальноїтехніки.

ЯкщовзятидоувагипріоритетиіресурсиУкраїнищодовтілення

державноїполітикиувоєннійіобороннійгалузях,томаєбутитака

послідовність:

– пришвидшення переходуЗбройнихсил України на фаховий

рівень.Цестосуєтьсяівсіхіншихелементівсилоборони.Повинен

бути швидкий поступ щодо військовоїосвіти інауки якомога у

найкоротшітерміни;

– переформатування фаховоївійськовоїкультури на основі

принципів істандартів НАТО серед керівництва силами оборони,

керування військами,підготовки офіцерського складу,військової

освітийнауки.Цейнапрямокпередбачаєдовгостроковуперспективу

[197].

«Стратегія воєнноїбезпеки» передбачає задоволення потреб

оборониУкраїнизадопомогою комплектуванняфаховимиівисоко

мотивованими військових від військовоїпідготовки в закладах

загальної середньої освіти, здобування освітнього рівня в

спеціалізованих івищих закладах військовоїосвіти іуправління
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кар’єрою військовослужбовця до підготовки військово-навченого

резерву.

Також потреби оборонноїгалузіпередбачаєтьсязадовольнити

шляхомзапровадженняунійновоїмоделікеруванняінформаційними

ресурсами на основіміжвідомчоївзаємодії,об’єднаноїсистеми

управлінського складу сил оборони, консолідації виконання

функціональних обов’язків у системібезперервного навчання і

розвитку. Насамперед важливими є освоєння і використання

євроатлантичнихпринципів,підтримкаінноваційногомисленняідій

[197].

Президент України затвердив «Стратегію воєнної безпеки

України» відповідним указом,увівши в дію рішення РНБОУ від

25.03.2021року.

Фактично Володимир Зеленський затвердив нову воєнну

доктринудержави,якимсповістивсоціумііноземнідержависпособи

іметодиоборониУкраїнивідворогів.

Схваленнястратегіївідбулосячерезрікпісляпопередньоїверсії

новоївоєнноїдоктрини.Надїївдосконаленням,обговореннямвлада

працювалазтравня2020року.Засвідченнямиекспертів,попередніх

варіантівдокументабулоп’ять,щосвідчитьпроінтенсивнийпошук

різнихпідходів[7].

Значнурольупідготовці«Стратегію воєнноїбезпеки України»

відіграв Національний інститут стратегічних досліджень. Ця ж

установапліднопрацювалаінадстворенням«Стратегіїнаціональної

безпеки України». Велика кількість зауважень і пропозицій

Національногоінститутустратегічнихдослідженьнебулавключена

доостаточноїверсії.У цьомудокументіРосійськаФедераціявизнана

«воєнним противником України,який здійснює збройну агресію

проти України»,атакож те,що головним безпековим аспектом у
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воєннійсферідоктринавизначає«розв’язануРосійськоюФедерацією

гібриднувійнупротиУкраїни».

Ухвалення«СтратегіївоєнноїбезпекиУкраїни»сталоважливою

подією,якедаломожливістьдозволитьробитиобороннепланування

масштабним іцілеспрямованим.Цей документстав базовим для

формування«Стратегічногооборонногобюлетеня»і«Плануоборони

України»[7].

СправдівпершевісторіїУкраїнизапровадиликомплекснийпідхід

дооборониУкраїнивразівоєнноїзагрозинаціональнійбезпеці.У

стратегіїпоєднали воєннііневоєннізасобів для гарантіївоєнної

безпекиУкраїни.

Підчасобговоренняпершоїверсіїцьогодокумента(травень2020

року) очільник Департаменту воєнної політики і стратегічного

планування Міноборони України Олег Меліхов прокоментував:

«УпершевСтратегіївоєнноїбезпекимизастосовуємодляоборони

державипринципвсеохоплюючоїабототальноїоборони.Тобтодо

обороникраїнибудезалученонелишесилиоборони,авсеукраїнське

суспільство івсіоргани державноївлади,якічинитимуть опір

противникуна всій територіїУкраїни,застосовуючи всіформи й

способи боротьби здотриманням принципів інорм міжнародного

права».Востаточнійверсії«Стратегіївоєнноїбезпеки»немаслова

«тотальний».Проте таке означення використовується в подібних

військовихдоктринахбалтійськихкраїн,Норвегії,Швеції.

Протеценеєперешкодою дляпідготовкивсеосяжноїоборони,

якабазуєтьсянапринципі«поєднаннявоєннихіневоєннихзасобів

длязабезпеченнявоєнноїбезпекиУкраїни».Такийпідхідмаєоднуз

важливихскладовихуформі«превентивнихдій тастійкогоопору

агресору».Принципвсеохопноїоборонимаєвсвоїйосновієвагомий

психологічнийаспект,якийвчасповномасштабноговторгненняРФв

Україну позитивно вплинув на формування національноїідеї–
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«об’єднатися навколо необхідності організації належного опору

ворожійРосії»…[7]

Водночас Україна на той час потребувала реформи Служби

безпеки України і утворення на її основі ефективного

контррозвідувальноїструктури.Цізмінипотребуютьзаконодавчого

закріплення.Зволіканнящодоприйняттявідповідногозаконузначно

підриваєпринциппревентивнихзаходів.

Систематериторіальноїоборони (ТрО)іїїрозвитокутой час

аналогічнопотребувалазаконодавчоїосновиякідеологія«захисту

своєїземлі».Тодінеіснувалочіткогоокресленнязавданьіфункцій

ТрО на загальнодержавному,регіональному імісцевому рівнях.

Також небулоздійсненосепараціїрозподілуобов’язківпосадових

осіборганіввійськовогоуправлінняЗСУіорганівдержавноївладиз

приводу керівництва ТрО.Невирішеними зосталися суперечності

щодопідпорядкуванняіфінансуваннясилтериторіальноїоборони.

Невирішеною залишиласяпроблема розмежуванняЗбройнихсил

УкраїниіВійськтериторіальноїоборони.

Новітнявійськовадоктринавизначила«застосуваннявсіхформі

способівзбройноїборотьбизагресором,зокремаасиметричнихта

інших дій для оборони України». Влада прийняла рішення

орієнтуватися на асиметричний потенціал. І це було цілком

виправдано,оскільки Україна не мала шансів на успіх за умови

прямого«зіткненнянаполібою».У«Стратегіївоєнноїбезпеки»добре

прописаніпріоритети:«Розвиток систем управління військами та

зброєю, військово-морських спроможностей, протиповітряної

оборониУкраїни,авіації,ракетнихвійськтаартилерії,системрозвідки,

радіоелектронної боротьби» [7]. В документі мова йде про

«професійний особовий склад Збройних сил України»,«сучасне

високотехнологічне озброєння». Вислів про «прискорену

професіоналізацію Збройних сил України»говорить про те,що в



100

Українізаклали фундамент для створення на базіЗСУ сучасної

професійноїармії.

Адже«розвитокракетногоозброєннявизначенихкласівітипів»

визначенояк«одинзосновнихзасобівстримуванняпротивника».У

2021 роцібюджетна переозброєння становив 22,7 млрд грн..За

такого невеликого фінансування Україна не мала можливість

купуватиновітнісистемиППО іноземноговиробництва.Протецих

коштів достатньо для розробки власних систем протиповітряної

оборони.Усучаснийперіодшвидкогорозвиткутехнологійякраззїх

допомогою іглибинних змін щодо розвитку арміїУкраїна може

збудувати власний оборонний комплекс на основі нових

технологічнихпринципів.В«Стратегіївоєнноїбезпеки»чітковказано,

щовсідержавніпрограмищодоозброєнняповинніматичіткітерміни

івизначеновідповідальнихзаїхреалізацію.

ТакожвцьомудокументивзяточіткийкурснаінтеграціюУкраїни

вєвроатлантичнийобороннийпростірінабуттю членствавНАТО.Це

геополітично виважена позиція,хоча вона утой час мала певні

труднощіупрактичнійреалізації.Нажаль,у2014роціПутінувдалося

зруйнувати міжнародну систему безпеки і продемонструвати

слабкістьНАТО таіншихміжнароднихбезпековихінституцій.Вчас

прийняття СтратегіїУкраїна не мала чіткого воєнного важеля і

дипломатичного напрямку, щоб реалізувати цей курс. Лише

повномасштабне вторгнення Росії в Україну продемонстрував

військовуміцьукраїнськихсилоборониідипломатичнунепохитність

нашоїкраїни[7].

В «Стратегіївоєнноїбезпеки» відображено позицію офіційної

владищодотакихмеханізмівстримуванняворога,як«готовністьсил

оборониУкраїни,національноїекономіки,населеннятавсієїдержави

до надання відсічізбройній агресіїпроти України,нарощування

спроможностейсистемипротиповітряноїоборони,створенняцілісної
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системитериторіальноїоборони,вжиттяпревентивнихзаходівщодо

протидіївоєнним загрозам».Головним завданням начасприйняття

документапредставникивищоївладивбачалиутому,щобзмусити

ворогавідмовитисявіннарощуванняабозупинитизбройнуагресію

протиУкраїни».

Експерти вбачають у документінизку вад,якіпов’язаніз

«розмитістю»івідсутністю описуконкретнихпревентивнихзаходіві

можливостей.Наприклад,ІванАпаршинзазначав,щооднимзтаких

заходів мало би бути сповіщення ворога «про можливість

превентивнихракетнихударів!ДлячогоУкраїніракетніпрограми,

якщо вони не забезпечуватимуть застосування ракетноїзброїдо

перетину противником кордону – адже війна розпочнеться для

Українинезперетинукордону,анабагатораніше.Друге– чомуу

документінічого не вказано про превентивне застосування Сил

спеціальнихоперацій–зметою недопущенняагресії?!Третє–чому

доктринамовчитьпроБілорусь,якасьогоднівжеєзовсім іншою

державою? І ще одне:майбутня війна взагаліне передбачає

використання солдата строковоїслужби.За великим рахунком,

військово-політичнекерівництво мало брозглянути й наостанній

випадок таку опцію,як знищення таких стратегічних об’єктів,

руйнуванняякихмоглобпризвестидонадзвичайнихруйнуваньта

наслідків для ворога.Такіоб’єкти є,а за часів СРСР такіплани

розроблялися»[7].

На думкуекспертів,поява воєнноїстратегіїіїїзатвердження

сталапрогресивним кроком впобудовісучасноїоборонноїсистеми

України,алеїїпотрібнодоопрацьовувати,щоббуловидноготовність

українськоїдержавидаватирішучувідсіч.

Зовнішнігарантіїбезпеки,згіднозістратегією,реалізуютьсяза

допомогою формування меж союзництва з окремими країнами і

регіональнимиорганізаціями,ініціативами,атакож зміжнародними
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безпековимиорганізаціями.ЗовнішньополітичнадіяльністьУкраїни

щодозахистунаціональноїбезпекиреалізовуватиметьсявплощині

європейськоїієвроатлантичноїінтеграції.У глобальному вимірі

українська держава орієнтована на поглиблення стратегічного

партнерства зіСполученими Штатами Америки,якіє гарантом

міжнародноїбезпекивєвроатлантичномупросторі.

Агресія Росії проти України у 2014 році і теперішня

повномасштабнавійнапідкреслилинеобхідністьреформуватиРаду

Безпеки ООН, щоб ця організація забезпечувала ефективне

реагуваннянапорушенняміжнародногоправанавітьзаумовитого,

щопорушникомєпостійнийчленцьогооргану.

Повномасштабна війна навчила український соціум бути

самостійним ізавбачливим.У новій книзі«Над прірвою.200днів

російськоївійни» автори Володимир Горбулін іВалентин Бадрак

пояснюють,яким чином українцізможутьпобудуватитакусистему

безпеки,якаунеможливитьповтореннянападузбокуРосіїімінімізує

ризикивмайбутньому.

Насамперед українці здивували світову спільноту своєю

здатністю до спротиву.«Армія України зупинила наступ війська

країнизядернимарсеналом,якамайжеу25разівбільшазаплощею

тавтризполовиноюразибільшазакількістюнаселення»[53].

Голова наглядової ради Українського інституту безпекових

дослідженьВолодимирГорбулінідиректорЦентрудослідженьармії,

конверсіїтароззброєнняВалентинБадракусвоїйкнизіпідсумували

200днівповномасштабноговторгненняРосіївУкраїну.

Дослідникипереконані,щоперемогаУкраїниспонукатимеРосію

домируіпочаткупроцесівдлявідмовивідімперськогосиндрому.

Проте вони наголошують на тому,що це лише першікроки,а

українцям потрібно бути далекоглядними іпостійно нарощувати

власнийобороннийпотенціал.
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Усерпні2022рокуУкраїнапоказала,щоможевтілитивжиття

будь-якийсценарійзавершеннявійни– від виходунакордони23

лютого2022рокуіпроведенняперемовинпрозвільненняКримута

окупованихросіянамитериторійДонбасудоцілковитогозвільнення

всієїУкраїнивідросійськихокупантіввиключнозбройним шляхом.

Це може створити умови для капітуляціїРосійськоїФедерації,

ліквідаціїдиктатуриПутіна,зміниполітичногоустрою Росії,ядерне

роззброєнняцієїкраїни.

Цісценаріїможливореалізуватиупартнерствізнизкою держав,

якісформуютьантипутінськукоаліцію.Цепотрібнодля«отримання

безперебійної всебічної допомоги Україні, посилення санкцій і

створення потужного світового фільтра, щоб унеможливити

потрапляннясучаснихтехнологійівисокотехнологічнихкомплектних

деталейдоРФ.Тількиспільними,свідомимидіямибагатьохможна

відвернутикатастрофупланетарногорівня»[53].Свогочасупровсіці

умовиговоривілідерічкерійськогонародуДжохарДудаєв.

Навітьнацьомуетапісвою незалежністьУкраїнавжезахистила,

протепотрібно йти до цілковитоїперемоги.ВійнаобійшласяРосії

дорого,аледоїїзавершеннящедовго.

УсерпніСполученіШтатиАмерикитаіншіпартнеривисловили

позицію,щопідтримуватимутьУкраїнущонайменшеупродовж двох

наступнихроків.Протеполітичнаситуаціяусвітіможезмінюватисяі

Українаповиннабутиготовоюдоцього.

У світіужезаявляютьпроте,щонедозволятьрозвиватисяі

поширюватися російському фашизму. Відповідно невдовзі

розпочнеться формування нової міжнародної системи безпеки.

Швидшезавсецебудемережа«невеликихсубрегіональнихсоюзіві

відпрацьованасистемасанкційщодозамахівнаглобальнубезпеку.

Якочікується,саметакіміцнітастворенізаспільнимибезпековими

інтересамиальянсибудутьздатніпротистоятиподібнимвикликам.Із
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другого боку, Україні варто виходити на самостійні рейки

гарантування безпеки та оборони.Бо в разізамороження війни

допомогакраїнЗаходунеминучезменшуватиметься»[53].

Авторикнигиоднозначнонаголошуютьнатому,щоукраїнській

владіпотрібновикористативсіможливості,яківідкрилисясьогодніу

зв’язку з війною.Це стосується іготовностіокремих держав

оперативнопостачатинам зброю чипідтримуватирізноплановими

матеріальнимиресурсами.Цесприятиметакчиінакшеузближенніз

країнамиАльянсу.Поприценайнадійнішою гарантією національної

безпеки є власний розвинений оборонний потенціал істворення

асиметричного арсеналу (ракетний щит і ракетний меч). Тут

прикладом можебути Польща,якавпланіпереозброєннязначно

випереджаєкраїниЗахідноїЄвропи,береприкладзіСШАізалучає

різніджерелапостачаннясучасноїзброї.

Сучаснавійнапоказала,щорозвитокУкраїниможливийтількив

разінарощуванняоборонногозапасутапопередженнянападуРФ,

якаможеотримативразітакоїспробивеликівтрати.Україніпотрібно

матиасиметричнийарсеналзопороюнавласнітехнологіїтаОПК.

У2022роціРосіяпланувалавитратитинаобороннугалузьпонад

3,5трлнрублів($48млрд).Цесвідчитьпроте,щокраїна-агресормає

воєннийбюджет,якийперевершуєукраїнськийвдесятьразів.Отже,

Українаповиннареалізовуватипрограмистратегічногозначеннядля

оборони країни.Насамперед варто створити умови для збройної

боротьбинавипередження[53].

ЩодоможливостейУкраїни,товоназдатнастворитиірозвивати

асиметричнийарсеналстримуванняагресіїзадопомогою ракетного

щита іракетного меча.Це є доволіскладним завданням,адже

українськінауково-промисловіструктури не займалися розвитком

масованогоракетногоураження(створенняракетногомеча).Проте

України має ракетнітрадиціїіможливостідля реалізаціїтакого
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завдання«бездопомогипартнерів,аотже,позбуваєтьсятотальної

залежностівідіноземнихдержав.Дотогож,яквідомозісторії,12із

20найбільш потужнихбалістичнихракетчасівхолодноївійнибуло

розробленовмістіДніпрінатериторіїУкраїни.Країна,якасвогочасу

розробляларакетидальністю 12000км,цілком спроможназробити

сучаснуракету,хайіздальністюураженняціліу12разівменше».

Українські підприємства оборонного комплексу можуть

упродовж року70–80ракетздальністю ураженнядо280км,ав

перспективіізбільшеннядальностідо500км.Розвитоктехнологійі

ВПКдадутьможливістьзбільшитицю дальністьдо1000–1500км.На

думкуавторів,наявністьвУкраїниприблизно2000ракетзрізною

дальністю ураженнязробитьнеможливою агресію Росіїііншихкраїн.

Цю кількістьракетв нашій країніможливо виготовити упродовж

наступнихп̓яти-восьмироківнапотужностяхтакихракетнихшкіл,як

ДержККБ «Луч» і КБ «Південне». Обов’язковим є формування

вітчизняногоЗРК длястворенняосновимайбутньоїсистемиППО-

ПРО.«Сьогоднімова йде модернізацію ракети «Р-27» у Києвізі

створенням активноїголовкисамонаведеннядлянеїтадоведення

до серійнихзразків розробки гіперзвуковоїракети «Блискавка»у

Дніпрі–зформуванням можливостейоснащеннятакимиракетами

безпілотнихавіаційнихкомплексів»[53].

Автори стверджують, що елементами основи оборонного

потенціалуУкраїниповиннібути:

-ракети,якіможутьвражатиоб’єктитаінфраструктуруворогана

йоготериторії(відстаньвід280до1000км).Створенняракетного

мечаупродовжп’ятироків;

-ракети для перехоплення ракет ворога ізбиття літаків та

гелікоптерів(відстань30-100км).Ракетнийщиттакож повиненбути

створенийупродовжнаступнихп’ятироків;
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-ракетнеозброєнняБПЛА,якіможутьперехоплюватиповітряні

об’єкти ворога на відстані100 км ібільше.Це варто зробити

упродовжнайближчихдо10років.

Вищенаведені кроки, постулати, готовність ЗСУ здійснити

ураженняоб’єктівнатериторіїпротивниканавипередженнявразі

підготовки агресії,повиннібути відтворенів «Стратегіївоєнної

безпеки України».Лише після цього Україна може перейти «до

застосування всеосяжного принципупобудови оборони,який уже

відпрацьованийнапрактиціпідчасросійськоївійнипротиУкраїни

2022року».

Потребує ретельного вивчення розосередження військового

виробництва після того,як частина оборонних підприємств була

захоплена і знищена російськими окупантами. Автори книги

пропонують створити можливість збирання ракет за модульним

принципом,а також домовитися з з партнерами-країнами НАТО

спільнірозробляти івиробляти відповідне озброєння.Це може

зробитивиробництводешевшим.

Сьогоднів Україніє всіпідстави іможливостідля реалізації

вищеописаного,оскільки «восени 2021 року РНБОУ затвердила

ракетнупрограму,яка 31 травня 2022 рокуотримала відповідне

наповнення.У програму інтегровано наміри розвитку ракетних

комплексів– крилатихракеттаОТРК.Потребуютьудосконалення

лише підходи до реалізаціїпрограми.Зокрема,вважається за

можливе,що під час війни РФ проти України доцільним було б

розгортанняВТСізкраїнамиНАТОуЦентральнійіСхіднійЄвропі.Так

самоважливойзбільшеннятемпівреалізаціїракетноїпрограми»[53].

Підсумовуючицейпідрозділ,скажемо,щонаціональнабезпека,

високий міжнародний статус у сучасному світі відбувається

виключнозавдякисистемній,наполегливійібезперервнійроботіу

галузі власного нарощування оборонного потенціалу. Зміни в
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геополітичнійкартііполітицівідбуваютьсядужешвидко.Цеяскраво

показав2022рік.ЯкщоУкраїнаневстигатимезацимизмінами,вона

приреченабутилегкою івразливою мішенню дляворога.Якщож

діятинавипередження,тоукраїнськадержавамаєвсішансистати

добре захищеною,недоторканою країною зістрімким розвитком

завдякиоборонним технологіям,оскількивсівонимаютьподвійне

призначення.
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3.3.Нормативно-правовічинникинаціональноїбезпекиУкраїни

якзапорукаефективноїреалізаціївоєнноїбезпеки

Національна безпека – цеважливий елементжиттєдіяльності

держави,яка потребує постійного захисту,внутрішніх ізовнішніх

гарантій.Частізміни балансу в геополітичній системісвіту та

європейського простору потребує швидкоїреакціїна цізміни і

вчасноїгарантіїзахисту.Українадо повномасштабноїагресіїРосії

зберігалапозаблоковийтанейтральнийстатуси.Цесталооднією з

великихзагрознаціональнійбезпецінашоїдержави[29,177].Івжеу

розпалівійни дипломатична служба України докладала великих

зусиль для консолідаціїлідерів демократичних країн з метою

допомогтиУкраїнізахиститисвоютериторіюісуверенітет

ПозаблоковийінейтральнийстатусУкраїнинедаєможливості

брати активнуучасть регіональнихіміжнароднихпроцесахщодо

галузібезпеки.Фактичнонашакраїнаопиниласяувакуумібезпеки,

наостанніхпозиціяхугеополітичнихпроцесах,жоднімеморандумиі

світовігарантіїбезпеки напочаткувторгнення Росіїв Українуне

спрацювали івиявилися звичайною декларацією намірів.Тому

національнубезпекупотрібногарантуватинаосновідемократичного

поступусоціумуідержави,неухильногодотриманнязахиступраві

свободлюдей.[1,178]

У цьому підрозділімагістерської роботи ми проаналізуємо

поняття «національна безпека»,яке вживається щодо великої

кількостісуспільнихсистем,якіхарактеризуютьзахисткраїни від

різних негативних факторів природного ісоціального характеру.

Національнабезпекавідображаєте.наякомурівніперебуваєзахист

інтересів,прав ісвобод людини,соціуму загалом,держави від

зовнішніх і внутрішніх загроз. Її можна розглядати як певну

особливість динамічних систем,комплексний критерій оцінки їх

якостітаефективності.«Головнимиоб’єктаминаціональноїбезпекиє
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громадяни (їхніправа та свободи),суспільство (його духовній

матеріальніцінності),держава(їїконституційнийустрій,суверенітеті

територіальнацілісність)»[90].

На законодавчому рівніпарадигма національноїбезпеки,її

складники,шляхи реалізаціїчітко задекларованів ЗаконіУкраїни

«ПронаціональнубезпекуУкраїни»від21.06.2018№ 2469-VIII(2469-

19),УказіПрезидента України «Про рішення Ради національної

безпеки іоборони України від 04.03.2016 року «Про Концепцію

розвитку сектору безпеки іоборони України» № 92/2016,Указі

Президента України «Про рішення Ради національноїбезпеки і

оборониУкраїни»від 14.09.2020року«ПроСтратегію національної

безпекиУкраїни»№ 392/2020[128],[188].

Національну безпеку загалом можна окреслити як кількісно-

якісну характеристику стану соціальної системи держави і її

можливостіщодовдосконаленнятарозвитку.Національнабезпека–

це ще й система аналізу іоцінки захищеностісуспільства від

зовнішніхівнутрішніхзагрозяк реальних,так іможливих.У цій

системівсіелементиповинніпрацюватизлагоджено,забезпечувати

розвиток івідповідніумови життєдіяльностісуспільства та його

інституцій.

Багато дослідників запропонували власнівизначення поняття

«національної безпеки». Наприклад, О. Глазов визначає, що

національна безпека є «захищеністю життєво важливих інтересів

особистості,суспільствайдержавиврізнихсферахжиттєдіяльності

від зовнішніхівнутрішніхзагроз,щозабезпечуєстійкий розвиток

країни»[31,42].

УЗаконіУкраїни«ПроосновинаціональноїбезпекиУкраїни»від

19.06.2003№ 964-IVцепоняттяпрописанотакимчином:«національна

безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і

громадянина,суспільстваідержави,заякоїзабезпечуютьсясталий



110

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і

нейтралізаціяреальнихіпотенційнихзагрознаціональнимінтересам

у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією,

прикордонноїдіяльностітаоборони,міграційноїполітики,охорони

здоров'я,охорони дитинства,освіти та науки,науково-технічноїй

інноваційноїполітики,культурногорозвиткунаселення,забезпечення

свободисловатаінформаційноїбезпеки,кібербезпекийкіберзахисту,

соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-

комунальногогосподарства,ринкуфінансовихпослуг,захиступрав

власності,фондових ринків і обігу цінних паперів,податково-

бюджетноїтамитноїполітики,торгівлііпідприємницькоїдіяльності,

ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної

діяльності,монетарноїта валютноїполітики,захисту інформації,

ліцензування,промисловостіісільськогогосподарства,транспортута

зв’язку,інформаційнихтехнологій,енергетикийенергозбереження,

функціонуванняприроднихмонополій,використаннянадр,земельних

іводнихресурсів,кориснихкопалин,захистуекологіїінавколишнього

природногосередовищатаіншихсферахдержавногоуправлінняпри

виникненнінегативних тенденцій до створення потенційних або

реальнихзагрознаціональнимінтересам»[47].Тобтодонаціональної

безпеки цим законом зараховано фактично усі напрямки

життєдіяльностікраїни.

У Законі України «Про національну безпеку України» від

21.06.2018№ 2469-VIIIцепоняттяокресленонабагатолаконічніше:

«національна безпека України – захищеність державного

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного

конституційного ладута іншихнаціональнихінтересів України від

реальнихтапотенційнихзагроз»[46].

Дослідникивгалузінаціональноїбезпекивиокремлюютьнизку

головнихскладниківбезпекикраїни,зокрема:
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-безпекагромадянина;

-державнабезпека(стосуєтьсярівнязахистукраїнивідзовнішніх

івнутрішніхзагроз);

-громадська безпека (вказує на рівень захисту громадян і

соціумувідвнутрішніхзагроз);

- техногенна безпека (характеризує ступінь захисту від

техногеннихнебезпек);

-екологічнабезпекаізахищеністьвідзагрозувиглядістихійних

лих;

-економічнабезпека;

-енергетичнабезпека(єскладовоюекономічноїбезпеки);

-інформаційнабезпека;

-кібербезпека.

Головними об’єктами національноїбезпеки є громадяни (їхні

праваісвободи),соціум (духовнііматеріальніцінностісуспільства),

держава (конституційний устрій, суверенітет і територіальна

цілісність).Виходячи з цього,можемо визначити базовічинники

впливунанаціональнубезпеку.Отже,цеє:

−національнанезалежність,суверенітет,територіальнуцілісність

держави;

− високий рівень розвитку громадянського суспільства,

демократії,дієвістьзаконівправовоїдержави,захищеністьгромадян;

−економічнийпотенціалкраїни;

− високий стан готовностізбройних сил,їх боєздатність і

готовністьдозахистунаціональноїбезпеки;

−національневизначенняісамобутність;

−високийрівеньнаціональноїсамосвідомостіікультури;

− реалізація стратегії національного розвитку на

загальнодержавномурівні,втілення«національноїідеї»;

−національназгодаієдність;
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−внутрішньополітичнастабільність;

− готовність і здатність політикуму країни реалізувати

загальнонаціональнітазагальнодержавніцілі[73].

Відповідноголовнимизавданнямигарантіїнаціональноїбезпеки

єзахистдержавногоісуспільноголаду,збереженнятериторіальної

недоторканностіісуверенітетукраїни,обов’язковість політичноїй

економічної незалежності народу, охорона здоров’я нації,

забезпеченнягромадськогопорядку,боротьбазізлочинністю,захист

відтехногеннихризиківікатастроф,атакожвідстихійнихлих.

У законіУкраїни «Про національну безпеку» [46]суб’єктами

забезпеченнянаціональноїбезпекиєПрезидентУкраїни,Верховна

Рада України,КабінетМіністрів України,Служба безпеки України,

Державна прикордонна служба України, місцеві державні

адміністрації, органи місцевого самоврядування, Збройні сили

України ііншівійськовіформування,утворенізгідно з законами

країни,атакожгромадяникраїнитаїхоб’єднання.

Національнимицінностямиєбазовіматеріальні,інтелектуальній

духовні надбання громадян держави, вирішальні умови

життєдіяльностіірозвиткуособистості,соціумуікраїни.Зважаючина

це, основоположним є формування активної життєвої позиції

кожного громадянина,яка повинна бути орієнтована на захист,

збереженняірозвитокнаціональнихцінностей.Цетакож повинно

бутистратегічнимпріоритетомдляорганівдержавноївлади,основою

державноїполітикизпитаньнаціональноїбезпеки.

Національний інтерес відображає усвідомлення іреалізацію

державнихпотреб,яківідстоюютькерівникиталідеритієїчиіншої

країни.Зоглядунаценаціональнийінтересцефактичнонаціонально-

державнийінтерес,якиймаєтриголовнихскладових:воєннабезпека,

економічна стабільність ірозвиток економічноїгалузі,державний
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суверенітетякосноваконтролю щодотериторіїкраїнитанаселення

[46].

Воєнноюорганізацієюкраїниєцілийкомплексорганівдержавної

влади, військових організацій, які створені згідно з чинним

законодавством іїхнядіяльністьвідповідаєосновам іпринципам

демократії,а також спрямована на захистнаціональнихінтересів

державивідвсіхможливихзовнішніхівнутрішніхзагроз.Суспільство

зісвогобокуконтролюєціструктури.

Ще одним суб’єктом національноїбезпеки є правоохоронні

органи.Цеорганидержавноївлади,якіздійснюютьправоохоронні

функції[46].

В Україніпитання національноїбезпеки регулюється Указом

ПрезидентаУкраїни№105/2007«ПроСтратегію національноїбезпеки

України» та законом України «Про основи національноїбезпеки

України».Дослідникивважають,щоузв’язкузшвидкимизмінамиу

світовомуспівтовариствіцізаконодавчіактиєдещозастарілимита

невиконуютьувесьфункціональнийспектр.

Одним з недоліків вчені називають те, що у «Стратегії

національноїбезпеки України» відсутній реалістичний аналіз та

принципи розподілу бюджетних ресурсів, засобів втілення

стратегічнихцілей,відсутнітерміниїхвиконання.Томуцейдокумент

потребуєкардинальногодоопрацювання.

Усізагрози національній безпеціподіляються на внутрішніта

зовнішні. Як правило зовнішніми причинами є глобальні і

геополітичніджереланебезпеки.Зокремацезростанняконкуренції

між світовими гравцями, що супроводжується порушенням

міжнародногоправа,використаннямсиловоготиску,спробамикраїн

вирішитисвоїпроблемичицілізарахуноктихдержав,якінеможуть

себеефективнозахистити;цетакож неспроможністьміжнародних

безпекових організацій і інституцій, які повинні стежити за



114

геополітичним балансом у світі.Серед чинників,якістановлять

загрозу національній безпеці є наявність самопроголошених

республікчидержавинатериторіяхсувереннихкраїн,визнанняцих

утвореньіншимидержавами,щостимулюєрегіональнийсепаратизм.

Щодосучасногосвітовогосередовищабезпеки,товоношвидко

змінюєтьсяіцізміниважкопередбачити.Процесвідчитьісучасна

війнаРосіїпротиУкраїни,якабуларозв’язана24лютого2022року.

Особливонебезпечним єтойфакт,агресію здійсниладержавою з

ядерноюзброєю,постійнийчленРадиБезпекиООНпротикраїни,яка

відмовиласянапочаткусвоєїнезалежностіядерноїзброївобмінна

міжнароднігарантіїбезпеки.Сьогодніміжнародніорганізації,світові

альянси проходять своє випробування на ефективність ідієвість,

шукають новімеханізми гарантування глобальної,регіональноїта

національноїбезпеки.

Перед початком повномасштабного вторгнення Російської

Федераціїв Українуунашій країнізакінчили підготовкугалузевих

безпековихстратегій,якібулипрописаніуновійредакціїСтратегії

національноїбезпекиУкраїниу2020році[106].Унійбулоописано

велику кількість загроз національній безпеці, хоча джерел їх

виникненнябулонебагато.

Найбільша кількість небезпек пов’язана з агресивною

зовнішньою івоєнною політикою Росії.Насамперед цестосується

посягання на суверенітет ітериторіальнуцілісність нашоїкраїни,

блокування їївступу до ЄС іНАТО,можливість ескалаціїагресії

РосійськоїФедераціїпроти України та повномасштабноївійни на

територіїукраїнськоїдержави,спричиненнязбройнихконфліктівна

українському кордоні,ведення розвідувально-підривноїдіяльності

російських спецслужб,впровадження інформаційно-психологічних

спецоперацій(ІПСО),застосуваннянезаконнихзбройнихугруповань,

сприяння тероризму,постійніатаки в кіберпросторі,блокування
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постачаннянеобхіднихресурсівіобладнаннядоУкраїни[50],[51],[52],

[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114].

ДоприйняттястратегіїбезпекиУкраїнинашадержаваз2014року

перебувалав станігібридноїагресіїзРосійською Федерацією.На

жаль,цяагресіянабуласвітовогомасштабу,арозпочаласявоназ

окупаціїАвтономноїРеспублікиКрим,частиниЛуганськоїіДонецької

областей у 2014 році. Перед тим були неодноразові спроби

втручатисяувнутрішню ситуацію України.ВрезультатіРосіяактивно

упродовж багатьохроків шантажувала країни Європи створенням

штучногодефіцитуприродногогазу,підвищеннямйогоринковоїціни,

спричинення міграційної кризи на білоруському кордоні та

європейський країн. На міжнародному рівні Росія постійно

впроваджуваластратегію напруженостінаЗаході,поширюваласвою

пропагандуідезінформацію.Щетодібуло зрозумілим,що лідери

РосійськоїФедераціїпродовжуватимутьагресивнузовнішню івоєнну

політикупротиУкраїни.Європейськідипломатиікерівникикраїнне

розглядалиможливістьповномасштабноговторгненняРосіївнашу

державунапочатку2022року.Всінадіїпокладалисянавирішення

цієїпроблемидипломатичнимшляхом.

Причини російськоївійни проти України мають політичний,

ідеологічний та історичний аспекти. Політолог, соціолог

З. Бжезінський наголошував на тому,що «…незалежність України

кинула виклик самій суті претензії Росії на те, що вона є

богонатхненною прапороносицею спільної всеслов’янської

ідентичності…РосіянеможеіснувативЄвропібезУкраїни,якатеж

належитьдоЄвропи,тодіякУкраїнаможебутивЄвропібезРосії»[12,

122].

Протеценепершавійна,якурозв’язалаРосійськаФедерація

проти суверенних і незалежних держав. Це стосується Грузії,

Молдови,Ічкерії,воєннідіївСирії.Нажаль,демократичначастина
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світу іміжнародних організацій з гарантування миру та безпеки

упродовжтривалогочасудавалиможливістьРосіїпорушуватинорми

міжнародногоправаінівелювати демократичніцінностіРеакціяз

бокуцих глобальний інституцій була слабкою інерішучою через

політикуумиротворенняРФінесерйозністьсанкцій.Цесталооднимз

вирішальнихчинниківдлянарощуванняобертівугібридній війніі

повномасштабноговторгненнянатериторіюсуверенноїдержави.

Міжнародніорганізації,альянси,інституції,якібулиствореніпісля

Другоїсвітовоївійниіпокликанібутинасторожідотриманнянорм

міжнародного права,виявилися неефективними у протистоянні

автократичним режимам у сучасний період. Швидкі темпи

глобалізаціїінівелювали ефективність інструментів врегулювання

кризовихситуацій,неможутьгарантуватибезпеку,булипричиною

нових міждержавних конфліктів і не присікали міжнародну

злочинність.Цевсесталосячерезвідсутністьефективнихмеханізмів

стримуванняіпокарання.

Томуодним зджерелзагрознаціональнійбезпеціуситуаціїз

Україною стала неефективність системи міжнародноїбезпеки,а

Будапештськиймеморандумвиявивсявзагалінедієвимінезавадив

Росії впродовж тривалого часу здійснювати агресію проти

українськоїдержави.

Окрім ретельногоаналізуризиківізагрознаціональнійбезпеці

будь-якоїкраїниставитьзаметучіткебаченнявразливихгалузейчи

секторів, переваг і потенціалу держави та соціуму у захисті

національнихінтересів.

СлабкіівразливісекториУкраїнивційгалузі,якіможутьбути

причиною внутрішніхзагрозописанівосновоположнихдокументахз

планування в напрямку національноїбезпеки іоборони.Всіці

документибулиухваленівпродовждекількохостанніхроківзметою

реалізаціїпункту66СтратегіїнаціональноїбезпекиУкраїни[50],[51],
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[52],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114].Вразливими

сторонамиунихвизнано«непослідовністьінезавершеністьреформ,

низька ефективність органів державноївлади,корупція,системні

вади угалузіінформаційноїполітики держави,слабкість системи

стратегічних комунікацій, вади системи управління державним

кордоном, дисбаланси фінансової системи та макроекономічні

диспропорції, дефіцит фінансових ресурсів, втрати державного

бюджету,низька конкурентоспроможність національноїекономіки,

недостатня захищеність національноїекономіки,недостатність і

ресурсна орієнтованість інвестицій, втрата науково-технічного

потенціалу, депопуляція, низький рівень добробуту населення,

несприятливі умови для підтримки здорового способу життя,

зниження культурного рівня й погіршення емоційного стану

населення, системні вади у сфері охорони навколишнього

природного середовища,недостатній контрользбокудержави за

дотриманнямбіобезпеки,системнівадиусферіенергетичноїбезпеки

тощо»[151,123].

ВодночасзагальнонаціональнийспротивгромадянУкраїниуцій

війніпроявивбагатосильнихаспектівдержавиісоціуму.Насамперед

цестосуєтьсязлагодженості,єдностівсерединікраїниіоб'єднання

довколадемократичнихцінностей,національнихінтересів.Завдяки

цьомувдалосявиправитинедолікивінформаційнійполітиціісистемі

стратегічнихкомунікацій назагальнодержавномурівні.Об’єднання

зусиль всіх секторів,які забезпечують життєдіяльність країни,

відбуваєтьсяуспішнепротистояннявінформаційній війні,атакож

сьогодніУкраїниефективнорозповсюджуєправдивуінформацію у

світових медіа про події,яківідбуваються,є відкритою до всіх

представниківЗМІ[151,127].

Ще однією сильною стороною нашої держави сьогодні є

сформоване законодавство, завдяки якому відбувається чітке
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управліннядержавоюузвичнихумовахівситуаціївійськовогостану.

Прийнятий у2021 роціЗакон України «Про основи національного

спротиву» (Верховна Рада України, 2021) сформував основи

організаціїтериторіальноїоборони.СамеТРОвідігралавеликурольу

захисті української держави під час цієї війни. Фактично за

допомогою цього документа остаточно сформовано підвалини

національноїстійкості,що дало можливість миттєво іефективно

реагуватиназагрозивоєнногохарактерумісцевогорівня,вибудувати

ефективнекоординуваннянакожнійланці,щобвсепрацювалояк

одинзлагодженийорганізм.

Великою перевагою іздобуткомукраїнськоїдержавиєпотужний

волонтерськийрухівисокийрівеньсамоорганізаціїгромадянкраїни.

Окрімтого,упродовжостанніхроківвідбувалисяінтенсивнінавчання

військовослужбовців,посадовців,представників сил безпеки за

участііноземних держав та НАТО.Головним пріоритетом у цих

навчаннях було виробити вміння комплексного реагування на

можливізагрози.Цедаломожливістьзначнопокращитиготовність

України до збройноїагресіїРосійськоїФедерації.Експерти також

відзначають іважливість лідерства Президента України,який не

тільки консолідувавпотенціалкраїнидляоборони,айорганізував

великуміжнароднукоаліцію демократичнихдержав на підтримку

України.

Усіразом взятіперевагиіможливостівивелиУкраїнунановий

рівень у геополітичній ситуаціїістворили всіпередумови для

ефективного захисту національних інтересів і можливості

відновлення країни після їїперемоги.Україна отримала статус

кандидатаначленствовЄвропейськомуСоюзі,об’єдналасвітдля

захисту свого суверенітету,територіальноїцілісностііпокарання

воєннихзлочинціввМіжнародномусудіООН таіншихміжнародних

судовихінстанціях.
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Миповинніусвідомлювати,щоРосіябудеголовною загрозою

національній безпеціУкраїни упродовж тривалого часу іпісля

перемоги.Цякраїна невідмовитьсявідспробщераззавдатишкоди

інтересамУкраїни.

Системаглобальноїбезпекизаразкардинальнозмінюється.Цей

процесбудедоволітривалим інеоднозначним.ВоєннаагресіяРосії

протиУкраїниспонукалакраїниЄСнарощувативійськовийпотенціал,

відновити політикуозброєння,аджеЄвропа упродовж останнього

десятиріччяйшлашляхом роззброєння.Окрім того,розпочинається

активна інформаційна боротьба демократичних країн за своє

виживання іпопуляризацію демократичних цінностей у світі.У

своєму виступіна Щорічній конференціїпослів ЄС представник

ЄвропейськогоСоюзузпитаньзакордоннихсправіполітикибезпеки

Жозеп Боррель 10 жовтня 2022 зазначив,що «необхідно бути

активнішимив«битвінаративів»(battleofnarratives).Європейська

дипломатіянеєчимосьдругоряднимуборотьбізадушілюдей.Вона

має донести до світу голос Європи,пояснювати зв’язок між

політичною свободою тадобробутом,якіте,чомудемократію та

політичнусвободунеможнаобмінятинаекономічнепроцвітаннячи

соціальнузгуртованість.Усецемаєвзаємодіяти.Інакшеєвропейська

модельбудеприреченаінезможевижитивцьомусвіті»[6]

У нашій курсовій роботіз аналізу діяльностіміжнародних

організаціймизазначали,щовсівонипотребуютьдокоріннихзмін.

ВійнавУкраїніпроявиланеефективністьцихоб’єднаньуповніймірі.

Це стосується Ради Безпеки ООН,Міжнародного руху Червоного

Хреста іЧервоного Півмісяця,ЮНІСЕФ,ОБСЄ,МАГАТЕ.Вони не

спромоглися швидко ідієво вирішувати важкіпитання гарантії

безпеки імиру,не відрізняли війнувід конфліктучи спеціальної

військовоїоперації.
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Сьогодніможнапрогнозувати,щопіслявійнивУкраїнісвітова

спільнотастворитьновівоєннітаполітичніальянси.Вониможуть

бутименшимизарозмірамиічисленністю,алегнучкішіудіяльностіі

гарантуватимутьсвоїм членам кращихзахистбезпеки.Ситуація,яка

трапиласязУкраїною,спонукатимесвітпереформатуватизастарілі

системиміжнародноїбезпеки.

Підсумувавши усе вище описане,можна визначити декілька

пріоритетних напрямів державної політики щодо гарантії

національноїбезпекиУкраїниупіслявоєннийперіод,зокрема:

-зміцненнясекторубезпекиіоборони;

-пошукзовнішніхгарантійбезпекипозамежамиНАТОінадійних

стратегічнихпартнерів;

-відновленняекономічногопотенціалукраїни;

-подоланнядемографічноїкризи,якавиниклавнаслідоквійни;

-розвитокнаціональноїсистемистійкостіУкраїни;

- робота над поліпшенням ефективності державного

менеджменту;

- завершення реформ, які показали високий результат і

ефективність.

Українськадержаваповинназабезпечити власний потенціал і

можливостідляохоронисвоєїбезпекиівиробленнястійкості.Має

залишитизасобою правобратиучастьурізногородуорганізаціяхі

альянсах колективноїбезпеки,щоб мати гарантію державного

суверенітетуітериторіальноїцілісності.
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Висновки

Основнимзавданнямвоєнноїполітикипідчасмирногоперіодув

життєдіяльностікраїниєпревенціявійниірозбудованаціональноїі

міжнародної безпеки. Воєнна безпека як важлива складова

національноїбезпекиєнетількиособливим інтересом Міністерства

оборониУкраїни,айсиловихміністерствівідомств.Доїхобов’язків

входитьствореннявоєнноїполітикиірозвитокоборониУкраїни.

Однією збазовихзагрознаціональнійбезпеціУкраїнивиявилася

неефективність системи міжнародної безпеки. Згуртований

національний спротив українців під час повномасштабного

вторгнення Росіїв Україну показав багато сильних сторін нашої

державиісоціуму,зокремамовайдепрозлагодженість,єдністьв

середині країни, об'єднання довкола демократичних цінностей,

національних інтересів. Інша сильна сторона - сформоване

законодавство,чіткеуправління державою.Значною перевагою є

потужний волонтерський рух і високий рівень самоорганізації

громадян країни.Також великуроль зіграли інтенсивнінавчання

військовослужбовців,посадовців,представників сил безпеки за

участііноземнихдержавтаНАТО.

Росія буде головною загрозою національній безпеціУкраїни

упродовжтривалогочасуіпісляперемоги.Цякраїна невідмовиться

від спроб ще раз завдати шкоди інтересам України.Українська

державаповинназабезпечитивласнийпотенціаліможливостідля

охоронисвоєїбезпекиівиробленнястійкості,братиучастьурізного

родуорганізаціяхіальянсахколективноїбезпеки.

Наявністьвоєнноїбезпекидопомагаєвирішитибагатозавдань

щодогарантіїнаціональноїбезпекиістворенняпотрібнихумовдля

стабільного розвитку політичних, економічних, соціальних,

екологічних,духовних,інтелектуальних,демографічнихгалузейжиття

країни.Воєннабезпекаєскладною категорією ітіснопов̓язаназ
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іншими галузями суспільних правовідносин. Це фундамент

національноїбезпеки,основанезалежностікраїни.

ВоєннабезпекаУкраїниєвідображеннямрівнябезпекиіоборони

длявчасногореагуванняіпопередженнязовнішніхзагрозвоєнного

характеру,підтримуваннябалансусилусвіті.ВУкраїніформується

нова система воєнноїбезпеки,яка включає виклики ізагрози у

сучаснійвоєнно-політичнійситуації.Гарантомміцноївоєнноїбезпеки

єЗбройнісилиУкраїни.

ГоловнимизавданнямиЗбройнихсилУкраїнивумовахвідсічіі

стримування російськоїзбройноїагресіїзалишаються утримання

військових частин,на якіналежать рівнях бойовоїготовності,

укомплектування професійним імотивованим особовим складом,

переоснащення сучасним озброєнням і військовою технікою,

уточнення основних документів оборонного планування,а також

доктринальнихдокументівзастосуваннявійськ.ДляцьоговУкраїні

повиннібутивсіумови,щобслужбаварміїбулапочесною справою,

яка винагороджується гідною заробітною платою івідповідним

статусом.З 2024 рокуУкраїна планує відмовитися від строкової

службиістворитипрофесійнаармію іводночассформуватисистему

військовоїпідготовки для громадян України з отримання для

виконаннябойовихзавданьікористуваннязброєю.Сьогоднізавдяки

підтримцізахідних партнерів відбувається професійне навчання

десятківтисячукраїнцівнавійськовихбазахНАТОврізнихкраїнах

Європи.

Українські Збройні сили спроможні діяти зі стандартним

обладнанням НАТО і за стандартами Альянсу. Україні варто

продовжуватиреформунелишезадлятого,щобстатиповноправним

членомНАТО,ащобматисильнуармію.

Значну роль в укріпленніоборонного комплексу ірозвитку

воєнноїбезпеки відіграє Національна гвардія України,оскільки
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захищає конституційний лад України, цілісність її території,

забезпечуєзахисттаохоронужиття,здоров’я,прав,свободізаконних

інтересівгромадян,береучастьузабезпеченнігромадськоїбезпеки

таохоронігромадськогопорядкупідчаспроведеннязборів,мітингів,

походів,демонстрацій та інших масових заходів,що створюють

небезпеку для життя та здоров’я громадян.Військовослужбовці

НаціональноїгвардіїУкраїни можуть бути залученідо участів

міжнародних операціях з підтримання миру ібезпеки у складі

миротворчогоперсоналуабомиротворчогоконтингенту.

Військове право в останні роки в Україні почало знову

розвиватися як галузь права, наука, навчальна дисципліна.

Пріоритетними напрямками у цій цариніє правовий механізм

демократичного цивільного контролю над силами оборони,

впровадження стандартів та інших документів НАТО,легітимація

захистуЗбройнимисиламиУкраїницивільногонаселення,підготовка

пропозицій щодо змін і доповнень до актів військового

законодавства.

Однимздосягненьвгарантуваннінаціональноїбезпекиізахисту

національнихінтересівсталоухвалення«Стратегіївоєнноїбезпеки

України».Цейдокументдавможливістьробитиобороннепланування

масштабнішим іцілеспрямованим.Вінєосновою дляформування

«Стратегічного оборонного бюлетеня»і«Плануоборони України».

Протеїїпотрібнодоопрацьовувати,щобпостулати,готовністьЗСУ

здійснити ураження об’єктів на території противника на

випередження в разіпідготовки агресіїбули відтворенічітко і

безкомпромісно.Лише після цього Україна може перейти «до

застосування всеосяжного принципупобудови оборони,який уже

відпрацьованийнапрактиціпідчасросійськоївійнипротиУкраїни

2022року».
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Національнабезпека,високийміжнароднийстатусусучасному

світіможливізавдякисистемній,наполегливійібезперервнійроботі

щодо нарощування оборонного потенціалу.Зміни в геополітичній

картііполітицівідбуваютьсядужешвидко.Українаповиннадіятина

випередження,щоббутидобрезахищеною,недоторканою країною зі

стрімкимрозвиткомзавдякиобороннимтехнологіям.

Длягарантіїтазахистулюдини,національнихінтересівсоціумуі

країнинеобхіднадієваправоохороннасистемавусіхгалузяхправа,

зокрема і військового права. Спеціалізованим органом з

забезпечення військового правопорядку Служба правопорядку у

Збройних силах України,головним завданням якоїє збереження

міцної зміцнення законності, максимального правопорядку і

військової дисципліни у Збройних силах України, захист

конституційнихправвійськовослужбовців.

ВУкраїнієпроблемащодокорупційнихдійізловживаньзбоку

окремихвійськовихкерівників,томунеобхідновпровадитистеження

не лише за правопорядком, а й за фінансами. Потрібно на

законодавчому рівні продовжити вдосконалення законодавства

щодовійськовоїюстиції,щобстворитиефективнусистемувійськових

правоохоронних органів.Це сприятиме дотримання ізбереження

законностіта правопорядку у Збройних силах України та інших

військовихструктурах.Розвитоквійськовоїюстиціїможливийвразі

гармонійного поєднання готовності до ведення бойових дій і

наявностіефективноїсистеми підтримання порядкута військової

дисципліни.

Справи ісуперечки,якірозглядає військовий суд,пов’язаніз

армією. Це означає, що військові суди також пов’язані з

національною безпекою,державною таємницею іобороноздатністю

країни.Розглядсправбезпосередньоумісцідислокаціївійськових

частин є найефективнішим способом забезпечити принципи
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гласностіідоступностісудовогопроцесудлявійськових,аджевони

неможутьвідвідувати судовізасіданняувільнийчасзамежами

частини.

Військова дисципліна іправопорядок – це рівень розуміння

відповідальностіщодовиконаннявійськовогообов’язку,виконання

виконувати законні накази і законодавчі норми з повним їх

розумінням. Військова прокуратура виносить кваліфіковане,

справедливерішенняпропритягненнядовідповідальностітих,хто

скоївзлочин.Цяструктуратакожробитьнеможливимпокараннятих,

хто не робив протизаконнихвчинків,діючи в межахвійськового

ризику,бо інакше виконати бойове завдання неможливо.Інша

важливафункціявійськовоїпрокуратури-цезахистправвійськових.

Всіціповноваженнялежатьвплощиніправоохоронноїдіяльностііє

важливоючастиноюдіяльностівійськовоїюстиції.

Підчасвдосконаленняроботивійськовоїюстиціїпотрібнобрати

доувагиміжнароднізобов’язаннязправлюдинитавідповідність

системивійськовоїюстиціїцим зобов’язанням.Цестосуєтьсяусіх

можливихконтекстівреформ.

Цивільнісуди,навіть найпрофесійніші,неможуть забезпечити

повноцінного функціонування військової юстиції існування. До

компетенції таких судів пропонується віднести кримінальні,

адміністративні та цивільні справи, а також справи про

адміністративні правопорушення у ЗСУ та інших військових

формуваннях.Дляситуаціївійни варто прийняти окремий закон,

який би тимчасово виводив військовісуди із системи загальної

юрисдикціїівизначавїхякспеціалізовані.Головнаметацьогозакону

–створитигнучкусистемуадаптаціївійськовогоправосуддядорівня

загрозбезпецідержавивоєнногочасу.

Воєннабезпекавпливаєнажиттєздатністьсуспільства,характер

ідинаміку його розвитку,є одним з основоположних факторів
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стабільності держави. Вирішення практичних завдань воєнної

безпекинеможливозабезпечитивиключносиламиоднієївійськової

структуривдержаві,окремимиїїелементами.Цедосягаєтьсялише

задопомогою налагодженняефективноїдіяльностівсіхпідсистем,

якіпростягаютьсязамежівійськовоїорганізації.Структуракожної

окремо взятоїпідсистеми воєнноїбезпеки,як ібільшість явищ і

процесівужиттілюдства,історичнообумовленаіпостійнозазнає

змін.
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