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ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ
ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ВІЙСЬКОВИМ
КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем кримінології – діяльності
військової поліції як суб’єкта запобігання військовим кримінальним правопорушенням.
На всіх етапах розвитку України система запобігання вчиненню кримінальних правопорушень була одним з атрибутів правопорядку та законності в державі. Серед цього не є
винятком і система запобігання військовим кримінальним правопорушенням. В умовах
військової агресії Російської Федерації щодо України та інтеграції її в НАТО це питання
набуває більш значимого характеру. Слід зазначити, що натепер є нагальною потреба
у реформуванні такого основного військового правоохоронного органу, як Військова
служба правопорядку Збройних сил України, яка не відповідає сучасним стандартам
НАТО, членом якого Україна планує стати у найближчому майбутньому, у нову Військову поліцію. Виходячи із вищезазначеного, проведемо огляд Військової поліції, яка
буде створена у найближчому майбутньому на базі вже наявної Військової служби правопорядку Збройних сил України.
Визначено, що Військова поліція існує в більшості європейських країн, у США
і в Канаді, а також у нашого північно-східного сусіда-агресора. Навіть більше, ще з
2002 року в Збройних силах України (далі – ЗСУ) існує Військова служба правопорядку
(ВСП), яка слідкує за порядком в армії, дотриманням військовослужбовцями Статуту
Збройних сил тощо.
Проаналізувавши Проєкт Закону України «Про Військову поліцію та працю О. Котляренко «Військова служба правопорядку – суб’єкт реалізації правоохоронної функції
держави», дійшли висновку, що перед Військовою службою правопорядку стоять такі
основні завдання: попередження, виявлення, розкриття і припинення правопорушень;
розслідування правопорушень; притягнення до юридичної відповідальності правопорушників; перевиховання правопорушників.
Дійшли висновку, що натепер в Україні є необхідність реформування Військової
служби правопорядку Збройних сил України у Військову поліцію на основі міжнародних стандартів та позитивного зарубіжного досвіду, особливо з урахуванням стандартів
країн-членів НАТО у цій сфері, оскільки її діяльність стане більш прозорою, ефективною
та дозволить їй як здійснювати оперативно-розшукові заходи та проводити досудове
розслідування військових кримінальних правопорушень, так і запобігати їм.
Ключові слова: Військова поліція, Військова служба правопорядку, Збройні сили
України, НАТО, військові кримінальні правопорушення, правоохоронний орган.
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Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку України система запобігання
вчиненню кримінальних правопорушень
була одним з атрибутів правопорядку та
законності в державі. Серед цього не є
винятком і система запобігання військовим
кримінальним
правопорушенням.
В умовах військової агресії Російської
Федерації щодо України та інтеграції її в
НАТО це питання набуває більш значимого
характеру. Слід зазначити, що натепер є
нагальною потреба у реформуванні такого
основного військового правоохоронного
органу, як Військова служба правопорядку Збройних сил України, яка не відповідає сучасним стандартам НАТО, членом
якого Україна планує стати у найближчому
майбутньому, у нову Військову поліцію.
Виходячи із вищезазначеного, проведемо
огляд Військової поліції, яка буде створена
у найближчому майбутньому на базі вже
наявної Військової служби правопорядку
Збройних сил України. Про створення
в Україні Військової поліції йдеться вже
близько десяти років. Чергова хвиля піднялася в листопаді 2019 року, коли Президент України дав вказівку підготувати
законопроєкт щодо утворення у системі
Міністерства оборони України Військової
поліції як правоохоронного органу [1]. На
жаль, цей процес зупинився наприкінці
2020 року, але уже в лютому 2021 року
знову з’явилась інформація про наміри
створення військової поліції. На той час
міністр оборони Андрій Таран заявив, що
створення Військової поліції допоможе
прискорити розслідування багатьох випадків у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Нині, за словами міністра, коли
на Донбасі гине військовий, доводиться
чекати на прибуття органів правопорядку,
адже зараз тільки вони можуть проводити
розслідування, і, як наслідок, втрачається
багато часу [2].
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій. Теоретико-правовою основою дослідження проблем діяльності Військової поліції як суб’єкта запобігання військовим кримінальним правопорушенням
стали праці: П.П. Богуцького, Б.В. Бабіна,
О.Ф. Волкова, С.І. Дячука, О.О. Зархіна,
М.І. Карпенка, М.В. Кравчука, А.М. Куліш,
В.А. Ліпкан, А.В. Матіоса, О.І. Медведька,

М.І. Мельника, В.І. Німченка, С.Ю. Полякова, Б.М. Ринажевського, С.Г. Стеценка,
М.С. Туркота, М.І. Хавронюка, В.О. Шамрая,
В.П. Шевченка, В.Ю. Щербатих та ін.
Мета статті – на основі аналізу результатів теоретичних та галузевих досліджень, що стосуються діяльності Військової поліції як суб’єкта запобігання
військовим кримінальним правопорушенням, аргументувати створення такого
органу в Україні.
Виклад основного матеріалу. Військова поліція існує в більшості європейських країн, у США і в Канаді, а також у
нашого північно-східного сусіда-агресора.
Навіть більше, ще з 2002 року в Збройних
силах України (далі – ЗСУ) існує Військова
служба правопорядку (ВСП), яка слідкує
за порядком в армії, дотриманням військовослужбовцями Статуту Збройних сил
тощо. У 2015 році законодавці замислились над реформуванням ВСП у Військову
поліцію. З’явився тоді й відповідний законопроєкт № 1805 (за авторства депутатів
від тодішньої фракції Блок Петра Порошенка – Віктора Короля і Миколи Паламарчука), в якому сформульовані повноваження Військової поліції. Документ, як
наголошують правники, недосконалий, а
тому потребує правок. Утім схоже, якраз
він і стане основою для майбутнього
закону про Військову поліцію [3].
Розглядаючи це питання, слід насамперед визначити, що ж це за вищевказаний
орган. Військова поліція (також Воєнна
поліція, воєнпол), ВП – створений у багатьох країнах світу спеціальний правоохоронний орган з підтримання правопорядку
в Збройних силах та інших військових і
воєнізованих формуваннях, утворених
відповідно до законодавства. Як правило,
військова поліція є самостійним органом
військової юстиції, діяльність якого спрямовується і координується через Міністерство оборони [4].
Назва «військова поліція» значною
мірою умовна, оскільки, наприклад, в Україні орган, що виконує військово-поліцейські функції, має назву військової служби
правопорядку, а в Польщі – Військової
Жандармерії Війська Польського [4].
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
Військову службу правопорядку у Зброй-
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них силах України» Військова служба
правопорядку у ЗСУ – це спеціальне правоохоронне формування у складі ЗСУ,
призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ в місцях дислокації
військових частин, у військових навчальних закладах, установах та організаціях,
військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у ЗСУ, їх
припинення; для захисту життя, здоров’я,
прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов’язаних під час проходження ними зборів, працівників ЗСУ, а
також для захисту майна ЗМУ від розкрадання та інших протиправних посягань, а
так само для участі у протидії диверсійним
виявам і терористичним актам на військових об’єктах [5].
Військова поліція – військове правоохоронне формування, призначене для
забезпечення правопорядку серед громадян України, які є військовослужбовцями, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів
(далі – військовослужбовці), запобігання,
виявлення кримінальних та інших правопорушень, вчинених військовослужбовцями, а також працівниками та державними службовцями Міністерства оборони
України і Збройних сил України, їх розкриття і припинення, забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів, захисту прав і свобод
військовослужбовців та військового майна
від протиправних посягань, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам та припиненні протиправних
дій військовослужбовців і цивільних осіб
на військових об’єктах [6].
Проаналізувавши Проєкт Закону України «Про Військову поліцію та працю
О. Котляренко «Військова служба правопорядку – суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави», дійшли висновку,
що перед Військовою службою правопорядку стоять такі основні завдання:
попередження, виявлення, розкриття і
припинення правопорушень; розслідування правопорушень; притягнення до
юридичної відповідальності правопорушників; перевиховання правопорушни-

ків [7, с. 119]. Зважаючи на викладене,
можна стверджувати, що згідно з вищезазначеним проєктом Закону України, на
Військову поліцію будуть покладені такі
завдання: запобігання вчиненню, виявлення і припинення злочинів та інших
правопорушень у Міністерстві оборони
України, Збройних силах України, правоохоронних органах спеціального призначення (далі – правоохоронні органи) та
інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів України (далі – інші
військові формування) у межах наданих
повноважень; досудове розслідування
злочинів та кримінальних проступків,
пов’язаних з проходженням військової
служби, вчинених військовослужбовцями,
а так само корупційних злочинів, вчинених працівниками та державними службовцями Міністерства оборони України
і Збройних сил України (далі – працівники); виявлення причин, передумов та
обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених військовослужбовцями,
працівниками, а також інших злочинів,
вчинених у військових частинах та на військових об’єктах; проведення оперативно-розшукової діяльності у межах наданих
повноважень; виконання у передбачених
законом випадках рішень про тримання
військовослужбовців на гауптвахті, у кімнатах тимчасово затриманих, спеціальних палатах закладів охорони здоров’я
Міністерства оборони України; забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які
вироком суду засуджені до тримання у
дисциплінарному батальйоні; участь у
припиненні протиправних дій цивільних
осіб на територіях військових частин, військових навчальних закладів, установ та
організацій, Міністерства оборони України
та Збройних сил України (далі – військові
частини), військових містечок Міністерства
оборони України та Збройних сил України
(далі – військові містечка); забезпечення
правопорядку серед військовослужбовців,
а також працівників під час виконання
ними посадових обов’язків на території
військових частин, військових містечок, у
громадських та інших місцях, припинення
вчинення ними злочинів та інших правопорушень; проведення у межах компетен-
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ції службових розслідувань; захист майна
Збройних сил України від розкрадання
та інших злочинних посягань; забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів Збройних
сил України, правоохоронних органів та
інших військових формувань (далі – військові транспортні засоби); участь у гарнізонних заходах; захист прав і свобод
військовослужбовців від протиправних
посягань; вжиття спеціальних заходів
безпеки щодо захисту військовослужбовців і працівників Військової поліції у разі
реальної загрози їхньому життю та здоров’ю, житлу та майну у зв’язку з їхньою
службовою діяльністю та їхніх близьких
родичів; участь у запобіганні диверсійним проявам та злочинам терористичної спрямованості на території військових частин; забезпечення контролю за
дотриманням встановленого пропускного
режиму на адміністративно-господарчій та
технічній території арсеналів, баз і складів Збройних сил України та виконанням
визначених вимог щодо утримання і зберігання озброєння, ракет, боєприпасів
та вибухових речовин; здійснення заходів з охорони Міністра оборони України,
начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України, їх
перших заступників під час виконання
ними службових обов’язків, у тому числі
під час їх перебування за межами України, членів іноземних делегацій під час
їх візиту до Міністерства оборони України та Збройних сил України; розшук та
затримання
військовослужбовців,
які
самовільно залишили військові частини
(місця служби), у тому числі тих, які протиправно заволоділи зброєю та становлять небезпеку для оточуючих; розшук
вогнепальної зброї, бойових припасів до
неї або вибухових речовин, викрадених
або втрачених у військових частинах;
забезпечення правопорядку та військової дисципліни у військових частинах
(підрозділах) Збройних сил України, правоохоронних органів та інших військових формувань, що направлені до інших
держав; взаємодія з органами внутрішніх справ, військовими командуваннями
Збройних сил України, правоохоронними
органами та іншими військовими форму-

ваннями з метою виконання завдань та
функцій Військової поліції [6].
У разі настання особливого періоду,
введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного стану на Військову поліцію додатково
покладаються завдання: участь у боротьбі
з диверсійно-розвідувальними групами та
незаконними військовими формуваннями
на території України; організація діяльності військових комендатур; участь у
забезпеченні дотримання комендантської
години в гарнізонах; контроль за рухом
транспортних засобів і перевезенням ними
вантажів [6].
Рішенням Президента України на Військову поліцію може бути покладено
виконання спільно з підрозділами міліції
та Національної гвардії України окремих
завдань щодо охорони та забезпечення
громадського порядку, виявлення та припинення кримінальних правопорушень
серед цивільного населення в місцевостях, в яких введено режим воєнного або
надзвичайного стану [6].
Забороняється покладати на Військову
поліцію будь-які завдання, не передбачені
цим Законом. Жодні виняткові обставини,
накази чи розпорядження не можуть бути
підставою для протиправних дій або бездіяльності військовослужбовців та працівників Військової поліції [6].
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та
службові особи, військові посадові особи,
фізичні та юридичні особи і їх об’єднання
зобов’язані утримуватися від здійснення у
будь-якій формі впливу на представників
Військової поліції з метою перешкоджання
виконанню службових обов’язків або прийняття ними незаконних рішень [6].
Звернення представників влади та
інших осіб до посадових (службових) осіб
Військової поліції з приводу правопорушень та інших матеріалів, що перебувають у провадженні Військової поліції, не
можуть містити будь-яких вказівок або
вимог щодо результатів їх вирішення [6].
Виходячи із завдань, на Військову
поліцію покладається здійснення таких
функцій: попереджувати, виявляти та
припиняти кримінальні та інші правопорушення, вчинені військовослужбовцями, а
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так само працівниками під час виконання
ними посадових обов’язків; здійснювати
досудове розслідування злочинів та кримінальних проступків, віднесених законом
до її підслідності; приймати та реєструвати
заяви і повідомлення про кримінальні та
інші правопорушення, вчинені особами,
зазначеними в пункті 1 цієї статті, своєчасно приймати стосовно них обґрунтовані
і законні рішення; проводити із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів гласні і негласні пошукові
заходи для пошуку і фіксації фактичних
даних про злочини, виявлення та розслідування яких віднесено до її підслідності,
розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили військові
частини (місця служби), протиправно
заволоділи зброєю та становлять небезпеку для оточуючих, а також викрадених
та втрачених у військових частинах вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин; відповідно до компетенції припиняти вчинення адміністративних
правопорушень військовослужбовцями та
працівниками, здійснювати провадження
у справах про адміністративні правопорушення; виявляти причини та умови,
що сприяють вчиненню злочинів та інших
правопорушень у Міністерстві оборони
України, Збройних силах України, правоохоронних органах та інших військових
формуваннях, вживати заходів щодо їх
усунення; призначати та проводити службові розслідування з метою уточнення
причин і умов, що сприяли вчиненню
правопорушень та ступеня вини посадових осіб, у випадках та порядку, визначених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; розшукувати
і затримувати військовослужбовців, які
самовільно залишили військові частини чи
місця служби, або не з’явилися у строк без
поважних причин на військову службу, а
також тих, які переховуються від органів досудового розслідування або суду,
чи засуджених, які ухиляються від відбування кримінального покарання; здійснювати у межах наданих повноважень розшук вогнепальної зброї, бойових припасів
або вибухових речовин, викрадених або
втрачених у військових частинах; брати
участь у проведенні роботи серед військо-

вослужбовців та працівників щодо профілактики скоєння злочинів та інших правопорушень; вести облік кримінальних та
інших правопорушень у Збройних силах
України та проводити періодичні звірки з
даними Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України та
їх територіальних органів; забезпечувати
правопорядок серед військовослужбовців,
а також працівників під час виконання
ними посадових обов’язків; брати участь
у протидії диверсійним проявам та злочинам терористичної спрямованості у військових частинах та контролювати проведення в них цієї роботи; виконувати у
передбачених законодавством випадках і
в межах своєї компетенції постанови прокурора, слідчого, рішення слідчого судді,
суду; здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім рухом військових транспортних засобів, контроль за
виконанням у військових частинах вимог
законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; вести облік та розподіл номерних знаків, реєстрацію транспортних засобів Збройних сил України;
здійснювати контроль за дотриманням
правил проїзду великогабаритних, великовагових військових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами, правил перевезення небезпечних вантажів військовими
транспортними засобами, забезпечувати
їх супроводження відповідно до правил
дорожнього руху і умов, визначених у
відповідному дозволі на їх рух (перевезення); забезпечувати у передбачених
законом випадках виконання кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до
тримання у дисциплінарному батальйоні,
рішень про тримання військовослужбовців
на гауптвахті, у кімнатах тимчасово затриманих, спеціальних палатах закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України, а також здійснювати їх конвоювання;
забезпечувати у передбачених законом
випадках виконання рішень про тримання
військовослужбовців на гауптвахті у дисциплінарному порядку; здійснювати контроль за станом пропускного режиму та
порядком допуску особового складу та
техніки на адміністративно-господарчу та
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технічну території арсеналів, баз і складів
Збройних сил України, виконанням вимог
нормативно-правових актів щодо утримання та зберігання озброєння, ракет,
боєприпасів і вибухових речовин; організовувати у випадках, передбачених
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, діяльність військових
комендатур та здійснювати керівництво
цією діяльністю; надавати у межах своїх
повноважень допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню та їх
представникам, громадським організаціям
у провадженні їхньої законної діяльності у
разі протидії їм або заподіяння небезпеки
з боку військовослужбовців; здійснювати
взаємодію з військовими командуваннями
Збройних сил України, правоохоронними
органами та іншими військовими формуваннями, підрозділами правоохоронних
органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у тому числі обмінюватись з ними інформацією з метою швидкого
і повного запобігання, виявлення, припинення та розслідування правопорушень;
повідомляти командирів (начальників) у
строки і в порядку, передбачені законом,
про вчинення військовослужбовцями, а
також працівниками під час виконання
ними посадових обов’язків злочинів та
інших правопорушень, а військового прокурора про вчинення злочинів – негайно;
виконувати завдання Військової поліції
стосовно військовослужбовців підрозділів
Збройних сил України, правоохоронних
органів та інших військових формувань,
направлених до інших держав [6].
Також слід зазначити, що нині почала
набирати обертів співпраця України із
західними партнерами. Для її поглиблення
створена група міжнародного співробітництва та миротворчих операцій у
Головному управлінні Військової служби
правопорядку. Співпрацюють із партнерами з Канади, Литви, Великої Британії,
Данії, Італії, Центру досконалості Військової поліції НАТО, іншими колегами з
військових поліцій західних країн. Крім
того, наші військові правоохоронці безкоштовно навчаються на курсах у Данії,
США, Канаді, Польщі, Італії, ФРН, Швеції й
інших країнах [1].

Створювати Військову поліцію пропонується з урахуванням практики забезпечення правопорядку в арміях провідних
держав Європи і світу. У більшості з них
правоохоронні органи з військовим статусом (військова поліція, жандармерія)
функціонують в оборонних відомствах і
наділені широкими повноваженнями з підтримання правопорядку серед військовослужбовців. Фахівці Служби правопорядку
у взаємодії з іншими структурами оборонного відомства підготували проєкт Закону
України «Про військову поліцію». Документ направлено на погодження до органів державної влади. Мінекономрозвитку,
СБУ, НАБУ і Мінінфраструктури погодили
законопроєкт. Утім зауваження до законопроєкту висловили Служба зовнішньої
розвідки, Управління державної охорони,
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
МВС, Нацгвардія, Нацполіція і ДБР. У процесі спільних узгоджувальних нарад більшість розбіжностей врегульовано. На всі
узгодження був потрібен час, і виникла
необхідність порушити питання на збільшення термінів виконання завдання [1].
Також наголосимо, що, запозичуючи
міжнародний досвід за пропозицією Міністерства оборони України, штат майбутньої
Військової поліції налічуватиме не менше
8,5 тис. особового складу, що співмірне
штатному розпису правоохоронних органів з військовим статусом (військова поліція, карабінери, жандармерія) більшості
провідних країн Європи та світу [8].
Діяльність Військової поліції сприятиме зменшенню кількості правопорушень
(злочинів проти встановленого порядку
несення військової служби, втрат військового майна, дорожньо-транспортних пригод за участю військових транспортних
засобів та інших), позитивно вплине на
бойову готовність Збройних сил України та
Державної спеціальної служби транспорту,
підвищить їхню спроможність виконувати
визначені завдання, адже Військова поліція за стандартами НАТО повинна бути
повноцінним правоохоронним органом,
який матиме весь необхідний інструментарій для боротьби з військовими злочинами
та забезпечення правопорядку у військовому відомстві [9].
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Висновки. Із розглянутого випливає, що натепер в Україні є необхідність
реформування Військової служби правопорядку Збройних сил України у Військову
поліцію на основі міжнародних стандартів та позитивного зарубіжного досвіду, особливо з урахуванням стандартів
країн-членів НАТО у цій сфері, оскільки її
діяльність стане більш прозорою, ефективною та дозволить їй як здійснювати
оперативно-розшукові заходи та проводити досудове розслідування військових
кримінальних правопорушень, так і запобігати їм.
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Karelin V. On the activities of the future Military Police as a subject to the
prevention of military criminal offenses
The article is devoted to the coverage of one of the current problems of criminology of
the military police as a subject of prevention of military criminal offenses. At all stages of
Ukraine’s development, the system of preventing the commission of criminal offenses was
one of the attributes of law and order in the state. Among this, the system of prevention
of military criminal offenses is no exception. In the context of the Russian Federation’s
military aggression against Ukraine and its integration into NATO, this issue is becoming
more significant. It should be noted that today there is an urgent need to reform such a
major military law enforcement agency as the Military Law Enforcement Service of the
Armed Forces of Ukraine, which does not meet modern NATO standards, of which Ukraine
plans to join, the new Military Police in the near future. Based on the above, we will conduct
a review of the Military Police, which will be established in the near future on the basis of
the existing Military Law Enforcement Service of the Armed Forces of Ukraine.
It has been determined that the Military Police exists in most European countries, in the
United States and Canada, as well as in our northeastern aggressor neighbor. Even more,
since 2002 in the Armed Forces of Ukraine (hereinafter – the Armed Forces) there is a
Military Law Enforcement Service (MSP), which monitors the order in the army, compliance
with the Statute of the Armed Forces, and so on.
After analyzing the Draft Law of Ukraine “On Military Police” and labor of O. Kotlyarenko
“Military Law Enforcement Service – the subject of law enforcement function of the state”
concluded that the Military Law Enforcement Service has the following main tasks: prevention,
detection, detection and cessation of offenses; investigation of offenses; bringing to justice
of offenders; re-education of offenders.
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It was concluded that today in Ukraine there is a need to reform the Military Law
Enforcement Service of the Armed Forces of Ukraine into the Military Police on the basis of
international standards and positive foreign experience, especially taking into account the
standards of NATO member states in this area, and will allow it to carry out both operational
and investigative measures and to conduct a pre-trial investigation of military criminal
offenses, as well as to prevent them.
Key words: Military Police, Military Law Enforcement Service, Armed Forces of Ukraine,
NATO, military criminal offenses, law enforcement agency.

115

