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Постановка проблеми. В умовах окупа-
ції частини території України і проведення 
антитерористичної операції на сході країни 
набуває особливого значення діяльність вій-
ськових прокуратур, які є спеціалізованою 
підсистемою органів прокуратури України, 
наділеною широкою автономією від інших 
органів прокуратури. Це, а також той факт, 
що військові прокуратури мають специфіч-
ну предметну сферу свого функціонування, 
яка потребує належного наукового аналізу, 
визначає актуальність обраної теми цієї на-
укової статті. 

Огляд останніх досліджень і публікацій 
із цієї проблеми. Проблеми функціонуван-
ня військових прокуратур досліджувалися 
такими ученими, як О. О. Зархін, П. М. Кар-
кач, О. С. Козачук, А. В. Лапкін, А. В. Матіос,  
А. Д. Чорний та ін. Разом з тим проблеми якос-
ті та ефективності функціонування військових 
прокуратур досі не були предметом наукового 
аналізу у вітчизняній юридичній літературі.

Метою наукової статті є розроблення те-
оретичних проблем функціонування вій-
ськових прокуратур задля підвищення 
його якості та ефективності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Однією з характерних ознак військових 
прокуратур, які визначають їх особливе місце 
в системі органів прокуратури України, поряд 
з особливостями організаційної побудови та 
статусу військових прокурорів, є специфічна 
предметна сфера їх функціонування.

Слід звернути увагу на те, що в Законі 
України «Про прокуратуру» предметна сфе-

ра діяльності військових прокуратур окремо 
не виділяється. Відповідно, вони виконують 
загальні функції органів прокуратури, перед-
бачені у ст. 1311 Конституції України і ст. 2 
Закону України «Про прокуратуру», а їх ді-
яльність спрямована на досягнення загальної 
мети прокуратури, якою згідно зі ст. 1 цього 
Закону є захист прав і свобод людини, за-
гальних інтересів суспільства та держави. 
Проте, як зауважують дослідники, військові 
прокуратури здійснюють це у специфічній, 
воєнній сфері правовідносин, якою є сфе-
ра життєдіяльності держави, що об’єктивно 
необхідна для забезпечення її динамічного, 
стійкого і безпечного розвитку, в якій зайня-
та велика кількість спеціально підготовлених 
(тих, хто має стосунок до військової сфери) 
людей і яка передбачає у своєму функціону-
ванні використання державою в потенцій-
ній або реалізованій формі воєнної міцності 
держави та регулюється засобами воєнної 
політики на основі воєнно-доктринальних 
установок і визначеної нормативно-правової 
бази [1, c. 9-10]. Таким чином, хоча функці-
ональна спрямованість їх діяльності відпо-
відає покладеним на прокуратуру функціям 
і не може виходити за їх межі, проте предмет-
на сфера її реалізації є особливою і стосуєть-
ся військової сфери.

У наказі Генпрокурора України гн від 
29.08.2014 № 12 «Про особливості діяль-
ності військових прокуратур», виданому з 
метою розмежування їх компетенції з тери-
торіальними прокуратурами, завдання їхньої 
діяльності визначається як здійснення ефек-
тивного впливу на зміцнення законності та 
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правопорядку у військових формуваннях 
та оборонно-промисловому комплексі дер-
жави [2]. При цьому акцентується увага на 
обов’язку військових прокурорів забезпечи-
ти виконання функцій органів прокуратури 
та повноважень прокурорів, визначених Кон-
ституцією України, Законом України «Про 
прокуратуру» і галузевими наказами Гене-
рального прокурора України, з урахуванням 
положень цього наказу щодо: Міністерства 
оборони України; Збройних Сил України; 
Державної прикордонної служби України 
(за винятком питань, які стосуються забез-
печення недоторканності державного кор-
дону; здійснення нагляду за додержанням 
законів оперативними підрозділами, окрім 
Управління інформації та Управління вну-
трішньої безпеки департаменту оперативної 
діяльності при здійсненні оперативно-роз-
шукової діяльності; законності провадження 
у справах про адміністративні правопору-
шення); Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни; Служби безпеки України (за винятком 
повноважень із нагляду за додержанням 
законів під час оперативно-розшукової ді-
яльності, досудового розслідування, нагля-
ду за додержанням законів спеціальними 
підрозділами та іншими органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою злочинніс-
тю і корупцією, визначених галузевими на-
казами Генерального прокурора України); 
Управління державної охорони України; 
Державної спеціальної служби транспор-
ту Міністерства інфраструктури України; 
Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України; Національної 
гвардії України та спеціальної міліції Мініс-
терства внутрішніх справ України; Сектору 
з питань розвитку оборонно-промислового 
комплексу та військово-технічного співро-
бітництва департаменту розвитку реального 
сектору економіки Секретаріату Кабінету 
Міністрів України; департаменту економіки 
оборони та безпеки Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України; Державної 
служби експортного контролю України (за 
винятком питань, які стосуються законності 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення); Державного космічного 
агентства України, підприємств, установ, ор-
ганізацій, що йому підпорядковані, а також 
інших підприємств космічної галузі в частині 
здійснення діяльності у цій сфері; Державно-
го концерну «Укроборонпром», підприємств, 
що йому підпорядковані; Державної компа-
нії з експорту та імпорту продукції і послуг 
військового та спеціального призначення 
«Укрспецекспорт»; Державного спеціалізо-
ваного підприємства «Укрспецторг», інших 
підприємств оборонно-промислового комп-

лексу, а також уповноважених підприємств 
на реалізацію військового майна, списаного 
військового майна та металобрухту, що утво-
рився у військових частинах; Міністерства 
промислової політики України (з питань 
управління підприємствами оборонно-про-
мислового комплексу та виконання завдань 
з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної 
готовності підприємств, що належать до сфе-
ри його управління); Державного агентства 
резерву України (з питань державного мобі-
лізаційного резерву); замовників, виконавців 
та співвиконавців державного оборонного 
замовлення (з виконання законодавства про 
державне оборонне замовлення); суб’єктів 
господарювання, яким видано ліцензії на 
право провадження господарської діяльності 
з розроблення, виготовлення, реалізації, ре-
монту, модернізації та утилізації озброєння, 
військової техніки, військової зброї і боєпри-
пасів до неї, а також щодо підприємств, які 
включенні до реєстру виробників продукції 
та послуг оборонного призначення, закупів-
ля яких становить державну таємницю; ін-
ших центральних органів виконавчої влади, 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ й організацій (з питань створення 
та зберігання матеріальних цінностей дер-
жавного мобілізаційного резерву; підготовки 
та призову громадян на військову службу); 
органів державного контролю при здійсненні 
повноважень на об’єктах, визначених у цьо-
му пункті.

Таким чином, предметна сфера функціо-
нування військових прокуратур визначаєть-
ся через перелік об’єктів, стосовно яких вони 
здійснюють функції прокуратури. Поряд із 
цим Генеральний прокурор України визначає 
пріоритетні напрями їх роботи, зобов’язуючи 
діяльність військових прокурорів переду-
сім спрямовувати на: виконання військового 
обов’язку та проходження військової служби; 
додержання законодавства про мобілізаційну 
підготовку і мобілізацію, обороноздатність і 
боєготовність військових частин Збройних 
Сил України та інших військових формувань; 
збереження державного (військового) майна, 
зокрема озброєння, військової техніки, вій-
ськових містечок; додержання законодавства 
з питань безпеки арсеналів, баз і складів, а та-
кож збереження зброї та боєприпасів; соціаль-
ний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їхніх сімей; формування, розміщення 
та виконання державного оборонного замов-
лення; формування, розміщення, зберігання, 
використання, поповнення та освіження (по-
новлення) запасів державного мобілізаційно-
го резерву; зовнішньоекономічну діяльність 
та питання військово-технічного співробітни-
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цтва; додержання бюджетного законодавства; 
запобігання і протидію корупції та організова-
ній злочинності; використання земель оборо-
ни; оплату та охорону праці.

Проблема полягає в тому, що вказані 
пріоритетні напрями діяльності військових 
прокуратур стосуються здійснення нагля-
ду за додержанням і застосуванням законів, 
який як функція прокуратури був скасова-
ний Законом України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014. Разом із тим вони малозастосовні 
для характеристики наявних нині функцій 
прокуратури. У зв’язку із цим існує нагальна 
потреба оновлення галузевого наказу Гене-
рального прокурора України, присвяченого 
діяльності військових прокуратур.

Загалом, сьогодні з приводу наявної і 
перспективної компетенції військових про-
куратур у науковій юридичній літературі 
висловлюються різні погляди. Так, в умовах 
дії Закону України «Про прокуратуру» від  
1991 року фахівці наводили такі чинники, що 
зумовлювали існування військових прокура-
тур: (1) необхідність спеціалізації прокурор-
ського нагляду; (2) потреба здійснення на-
лежного нагляду за виконанням військовими 
формуваннями держави своїх повноважень на 
нинішньому етапі їх реформування; (3) необ-
хідність володіти відповідними методиками 
оперативного та якісного розслідування вій-
ськових злочинів [3, c. 3-5]. Проте обмеження 
функцій прокуратури і скасування функції 
нагляду за додержанням і застосуванням за-
конів ставить подібний підхід під сумнів і зу-
мовлює необхідність пошуку нової функціо-
нальної моделі військових прокуратур.

Ураховуючи це, на сучасному етапі одна 
група вчених вбачає їх призначення у здій-
сненні функцій органів прокуратури у кри-
мінальному провадженні у військовій сфері. 
Так, на думку А. Чорного, утворення військо-
вих прокуратур зумовлюється не тільки по-
требою здійснення нагляду за додержанням 
законів у оперативних підрозділах окремих 
військових формувань, а й необхідністю ефек-
тивного виконання завдань кримінального 
судочинства, зокрема, щодо повноти, всебіч-
ності, об’єктивності, швидкості та неуперед-
женості розслідування й охорони встанов-
леного законодавством порядку несення або 
проходження військової служби [4, c. 86].

Інші дослідники наголошують на необхід-
ності збереження наглядових повноважень 
військових прокуратур. Як указує дослідни-
ця цього питання О. Козачук, особливість 
організації діяльності військових прокуратур 
насамперед визначається її об’єктами – вій-
ськовими формуваннями та оборонно-про-
мисловим комплексом – і їх утворення дасть 
можливість значно підвищити оперативність 

та ефективність нагляду в цій сфері, насампе-
ред в особливий період [5, c. 117].

Аналогічну позицію із цього питання 
займає і Головний військовий прокурор  
А. Матіос. Коментуючи діяльність військової 
прокуратури на сучасному етапі, він вказує 
на те, що її створення дало можливість вжи-
вати адміністративних і кримінально-карних 
заходів до тих, хто не виконує бойові та інші 
статути в умовах особливого стану, та притяг-
нути до відповідальності тих осіб, які скоїли 
злочини. Згідно з Кодексом це 35 складів зло-
чину, які віднесено до виключної підслідності 
військової прокуратури щодо тих, хто про-
ходить військову службу (Збройні сили, На-
ціональна гвардія та ін.) [6]. Отже, очільник 
підсистеми військових прокуратур акцентує 
увагу на такому напрямі діяльності цих про-
куратур, як притягнення до відповідальності 
(адміністративної та кримінальної) військо-
вослужбовців.

Разом із тим, прогнозуючи функціонуван-
ня військової прокуратури на перспективу, 
він вважає необхідним під час особливого 
періоду, воєнного стану або в умовах прове-
дення антитерористичної операції виключно 
органам військової прокуратури надати пра-
во продовжити виконання окремих функцій 
нагляду за додержанням законів саме у сфе-
рі обороноздатності держави. Свою позицію 
він обґрунтовує посиланням на рекомендації 
Моніторингової місії ООН з прав людини в 
Україні від 9 грудня 2015 року, згідно з якими 
рекомендовано українській стороні «дозволи-
ти Головній військовій прокуратурі здійсню-
вати загальний нагляд над воєнними та право-
охоронними органами» як одну з необхідних 
умов поліпшення ситуації з правами людини 
в Україні [7, c. 36].

Треба звернути увагу на те, що подібний 
підхід має деяке законодавче підґрунтя. Так, 
відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України 
«Про прокуратуру», «у разі якщо в силу ви-
ключних обставин у певних адміністратив-
но-територіальних одиницях не діють органи 
прокуратури України, які мають здійснювати 
там нагляд (курсив наш – О. Ш.), за рішенням 
Генерального прокурора України виконання 
їх функцій може покладатися на військові 
прокуратури». Таким чином, законодавець 
пов’язує функції військових прокуратур саме 
зі здійсненням нагляду. Разом із тим, комен-
туючи цю норму, А. В. Лапкін стверджує, що 
військові прокуратури забезпечують вико-
нання функцій органів прокуратури та по-
вноважень прокурорів, визначених Консти-
туцією України та Законом України «Про 
прокуратуру» стосовно особливих об’єктів  
[8, c. 58], тобто жодних додаткових специфіч-
них функцій на них не покладається, а згаду-
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вання в тексті Закону про «нагляд» можна 
вважати технічною помилкою законодавця.

Водночас спроби повернути військовим 
прокуратурам наглядові повноваження роби-
лися на законопроектному рівні. Так, 28 трав-
ня 2015 року на розгляд Верховної Ради Укра-
їни народними депутатами Ю. В. Луценком, 
С. В. Пашинським та В. В. Кривохатьком був 
внесений проект Закону «Про внесення змін 
до деяких законів України (щодо окремих пи-
тань удосконалення забезпечення діяльності 
органів військової прокуратури)» [9], яким, 
зокрема, передбачалося, що на особливий 
період, у разі введення воєнного стану або в 
умовах проведення антитерористичної опе-
рації військові прокуратури виконують функ-
цію нагляду за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина, додержанням законів 
суб’єктами, які беруть учать у забезпеченні 
обороноздатності держави, їх посадовими і 
службовими особами до введення в дію зако-
нів, що регулюють діяльність державних орга-
нів щодо контролю за додержанням законів. 
Коло таких суб’єктів мало б визначатися Ге-
неральним прокурором України. Крім того, з 
метою забезпечення законності з питань обо-
роноздатності держави, для виконання вка-
заних повноважень військовим прокурорам 
пропонувалося надати право витребовувати 
за письмовим запитом, ознайомлюватися та 
безоплатно отримувати копії документів і 
матеріалів органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, військових час-
тин, державних та комунальних підприємств, 
установ і організацій, отримувати від посадо-
вих та службових осіб органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, вій-
ськових частин, державних та комунальних 
підприємств, установ та організацій усні або 
письмові пояснення; вимагати від керівників 
та колегіальних органів проведення переві-
рок, ревізій діяльності підпорядкованих і під-
контрольних органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, військових час-
тин, державних та комунальних підприємств, 
установ і організацій, а також виділення спе-
ціалістів для проведення перевірок.

Отже, у зазначеному законопроекті йдеть-
ся про збереження за військовими прокура-
турами «загальнонаглядових» повноважень, 
якими вони наділялися до набуття чинності 
Законом України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014. У Пояснювальній записці до за-
конопроекту наголошується на тому, що осо-
бливість організації діяльності прокуратур 
у воєнній сфері насамперед визначається її 
об’єктами – військовими формуваннями та 
оборонно-промисловим комплексом. На ці 
прокуратури покладено відповідальність за 
додержання законів щодо забезпечення воєн-

ної безпеки суверенної і незалежної, демокра-
тичної, правової держави Україна. Підкреслю-
ється, що запропоновані зміни не стосуються 
концептуальних підходів до реформування 
органів прокуратури та не впливають на євро-
пейську перспективу перебудови зазначеного 
державного інституту [10].

Однак фахівці висловлюють протилежні 
погляди. На думку В. Пилипенка, на перший 
погляд здається, що право здійснювати на-
гляд за суб’єктами АТО військові прокурори 
отримають тимчасово. Але, згідно з текстом 
законопроекту, такі повноваження військо-
вим прокурорам пропонується надати на весь 
особливий період, який визначається недо-
статньо чітко і може бути доволі тривалим.  
Є питання й до переліку суб’єктів, «які беруть 
участь у забезпеченні обороноздатності дер-
жави»: у законодавстві він відсутній, у про-
екті закону – також не уточняється. Тому за-
лишається незрозумілим, щодо кого саме буде 
здійснюватися нагляд. Отже, законопроект не 
відповідає європейським стандартам, оскіль-
ки містить численні норми, які можуть нео-
днозначно та неоднаково застосовуватися на 
практиці [11].

Негативний висновок зазначений за-
конопроект отримав і від Головного науко-
во-експертного управління Верховної Ради 
України, згідно з п. 6 якого зміни щодо запро-
вадження загального нагляду військової про-
куратури у визначеній законопроектом сфері 
безпосередньо стосуються одного з концеп-
туальних підходів до реформування органів 
прокуратури, який полягає в тому, що органи 
прокуратури поступово мають бути позбав-
лені функції загального нагляду. Запропоно-
вані законопроектом зміни також негативно 
впливають на європейську перспективу пе-
ребудови зазначеного державного інституту. 
Крім того, з тексту законопроекту однозначно 
не зрозуміло, на який саме термін військо-
вим прокуратурам надано право виконувати 
функції нагляду за відповідними суб’єктами –  
на особливий період, на період дії воєнного 
стану, в умовах проведення антитерорис-
тичної операції чи до введення в дію законів, 
що регулюють діяльність державних органів 
щодо контролю за додержанням законів [12]. 
Як наслідок, зазначений законопроект був по-
вернутий Комітетом ініціаторам його внесен-
ня на доопрацювання.

Наведена ситуація наочно ілюструє той 
факт, що проблема підвищення якості та 
ефективності функціонування військових 
прокуратур є досить гострою на сучасному 
етапі. З одного боку, визначення предметної 
сфери компетенції військових прокуратур 
повинно відбуватися у загальному контексті 
реформування прокуратури з тенденцією до 
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обмеження її функцій. Але, з іншого боку, вій-
ськові дії і особливий період, в якому перебу-
ває країна, вимагають розширення компетен-
ції військових прокуратур, надання їм більш 
вагомих повноважень у військовій сфері. З 
огляду на це, варто підтримати позицію щодо 
повернення військовим прокуратурам дея-
ких наглядових повноважень, проте із чітким 
окресленням на законодавчому рівні об’єктів і 
сфери їх застосування. Відповідні норми зако-
ну мають бути тимчасовими і отримати чітко 
визначений термін дії, наприклад рік, із мож-
ливістю законодавчої пролонгації залежно від 
воєнно-політичної ситуації у державі.

Висновки

Військові прокуратури сьогодні не наділя-
ються особливими функціями та повноважен-
нями порівняно з іншими органами прокура-
тури. Проте специфіка їх функціонування 
зумовлена особливою предметною сферою, в 
якій вони працюють, а саме тими об’єктами і 
правовідносинами, які належать до військової 
сфери держави. Питання про визначення ком-
петенції військових прокуратур є дискусій-
ним, проте в умовах особливого періоду необ-
хідним є підвищення якості та ефективності 
їх функціонування. У свою чергу, це залежить 
від розширення повноважень військових про-
куратур за допомогою повернення їм частини 
правових засобів наглядового характеру. Це 
рішення повинно бути чітко визначено у за-
коні шляхом чіткого окреслення повноважень 
військових прокуратур, предметної сфери їх 
застосування і терміну їх дії. 
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В статье рассматриваются вопросы качества и эффективности деятельности военных проку-
ратур на современном этапе в Украине. Обозначаются проблемы определения предметной сферы де-
ятельности военных прокуратур. Характеризуются особенности полномочий военных прокуратур. 
Анализируются перспективы повышения качества и эффективности работы военных прокуратур.
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In article questions of efficiency and quality of activities of military prosecutor’s offices at the present 
stage in Ukraine are considered. The purpose of this scientific article is development of theoretical problems 
specific subject sphere of functioning of military prosecutor’s offices for increase in efficiency of their work. 
Also the specifics of the powers military prosecutor’s offices are characterized in the article. Analyzes the 
prospects of improving efficiency and quality of activities of military prosecutor’s offices.
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