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Актуальність створення військових 

судів в Україні: огляд результатів 

дослідження 
 
На пуфаплмку драні пупнійщлмгм 

омжвзрку лаха гдоеава лд жкмгйа 
првмозрз укмвз гйя дсдкрзвлмгм 
пугмвмгм жатзпру ноав, пвмбмг ра жа-
кмллзт ілрдодпів віипщкмвмпйуебмв-
уів, агед віипщкмві пугз гмпі рак і лд 
првмодлі, а рдозрмоіайщлі пугз жага-
йщлмї ыозпгзкуії, гм кмкндрдлуії 
якзт лайдезрщ ракзи жатзпр, лд жа-
бджндфуырщ имгм у нмвлмку мбпяжі ра 
у лайделзи пнмпіб. Пдопндкрзвлзкз 
ланояккакз в кдталіжкі угмпкмла-
йдлля омбмрз віипщкмвзт пугів в 
Укоаїлі є їт првмодлля ла євомндипщ-
кзи йаг, цм в оджуйщрарі нозжвдгд гм 
нігвзцдлля якмпрі ноавмпуггя; жкд-
лхдлля лавалраедлля ла пугз жага-
йщлмї ыозпгзкуії, які ла пщмгмглі, 
влапйігмк «кагомвмгм гмймгу», каырщ 
у номвагедллі лагжвзфаилм вдйзку 
кійщкіпрщ пноав, ра гапрщ жкмгу бійщх 
кмкндрдлрлм омжгйягарз віипщкмві 
пнмоз, лабйзедлі номсдпіилм ра рд-
озрмоіайщлм гм ракзт ноавмвіглмпзл 
пугакз і пуггякз. 

На пщмгмглі в лахіи гдоеаві 
каиед лдкає пндуіайщлзт ноаущ, які б 
взпвірйывайз номбйдкарзку урвм-
одлля ра гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів. 
Так, могаліжауіилм-ноавмві жапагз 
гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів гмпйі-

геувайз, жмкодка, ракі вфдлі: 
О. М. Лмцзтіл, С. В. Овдофук, 
Я. Я. Рмкалмвпщкзи, М. М.  Сдлщкм, 
О. С. Ткафук, В. В. Тмнфіи, В. П. Шд-
вфдлкм, В. І. Шзхкіл ра ілхі. 

Мдрмы праррі є алайіж лдмбтіглм-
прі првмодлля віипщкмвзт пугів в 
Укоаїлі у омжоіжі оджуйщрарів аврмо-
пщкмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля. 

Накз буйм номвдгдлм дкніозфлд 
гмпйігедлля ж нзралщ лдмбтіглмпрі 
віглмвйдлля омбмрз віипщкмвзт пугів 
в Укоаїлі у номудпі якмгм взкмозпра-
лм мнзрувалля, алкдрувалля 150 пуг-
гів андйяуіилзт агкіліпроарзвлзт ра 
пугів жагайщлмї ыозпгзкуії.  

Так, 88 % мнзралзт у тмгі вкажа-
лмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля пуггів 
є нозтзйщлзкакз урвмодлля віипщкм-
взт пугів в Укоаїлі, лд нмгійяырщ 
ракмї гуккз 7 % мнзралзт ра 5 % – 
лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзрал-
ля. 

Взкмга гм пуггі віипщкмвмгм пугу 
бурз мсіудомк кає ла кдрі омжгйяг 
пноавз кмкндрдлрлзк пугмк, мбіжла-
лзк лд рійщкз у гайужі ыозпноугдл-
уії, а и у віипщкмвіи пноаві, а ракме 
жабджндфзрз кмбійіжауіилу гмрмвліпрщ 
віипщкмвзт смокувалщ, цм нмвзллм 
жапйугмвуварз рійщкз ла птвайдлля. 
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Поз ущмку, гія віипщкмвзт Срарурів, 
як і жакмлмгавпрва ном нмоягмк ном-
тмгедлля віипщкмвмї пйуебз, ла віи-
пщкмвзт пуггів лд нмхзоывайзпщ, рак 
як їт праруп ра нмоягмк жгіиплдлля 
лзкз нмвлмваедлщ взжлафавпя жакм-
лмк, якзи є жагайщлзк гйя впіт пуг-
гів Укоаїлз. На рмку, цм віипщкмвзи 
пуггя нмвзлдл бурз мсіудомк, акудл-
рувайм увагу 91 % мнзралзт пуггів, 
4 % – лд вваеайз раку взкмгу гйя 
віипщкмвзт пуггів лдмбтіглмы, одхра 
5 % – лд жкмгйз лагарз вігнмвігщ ла 
уд жанзралля. 

Мз првдогеуєкм, цм віипщкмві 
пугз – уд пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, 
а лд «пндуіайіжмвалі», рак як вмлз 
пралмвйярщ мкодку йалку пугів жага-
йщлмї ыозпгзкуії, ж уоатувалляк мпм-
бйзвмгм пуб’єкра – віипщкмвмпйуебм-
вуя, а ракме – вігкіллмпрди у рдоз-
рмоіайщлмку нозлузні їт нмбугмвз 
(рдозрмоія віипщкмвмгм гаоліжмлу км-
ед кіпрзрз кійщка лапдйдлзт нулкрів, 
агкіліпроарзвлзт оаимлів рмцм) і 
мпмбйзвмпрди кагомвмгм ланмвлдлля 
нмпаг пуггів (віипщкмвмпйуебмвуі 
мсіудопщкмгм пкйагу). Тмбрм, віипщ-
кмві пугз в Укоаїлі каырщ урвмоыва-
рз пндузсіфлу йалку пугів, цм лайд-
еарщ гм пзпрдкз пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії жі пндуіайщлзк пуб’єкрмк. 
Коік рмгм, жваеаыфз ла мжлафдлі вз-
цд кмрзвз, їт лд кмела лажзварз 
«лагжвзфаилзкз» фз «мпмбйзвзкз». 
На гукку 75 % мнзралзт одпнмлгдл-
рів пуггів, віипщкмві пугз в Укоаїлз 
урвмоыырщ пндузсіфлу йалку пугів, 
цм лайдеарщ гм пзпрдкз пугів жага-
йщлмї ыозпгзкуії жі пндуіайщлзк 
пуб’єкрмк, 12 % – взпймвзйз номрз-
йделу гукку і 13 % – лд жкмгйз віг-
нмвіпрз ла вкажалд жанзралля. 

Рмжгйяг пугмвзт пноав віипщкм-
взкз пугакз кає пвмї мпмбйзвмпрі, 
агед пуб’єкракз ноавмвіглмпзл у 
пноават, віглдпдлзт гм їт ыозпгзкуії, 
є віипщкмвмпйуебмвуі Збомилзт Сзй 
Укоаїлз ра ілхзт, урвмодлзт вігнмві-
глм гм жакмлу, віипщкмвзт смоку-
валщ, гіяйщліпрщ якзт улмокмвала 
жакмлмгавпрвмк ра нігжакмллзкз ак-
ракз ж нзралщ номтмгедлля віипщкм-
вмї пйуебз. Пом рд, цм омжгйяг пуг-

гды пноав ном віипщкмві жймфзлз нм-
родбує пндуіайщлзт жлалщ, жажлафзйм 
95 % мнзралзт пуггів, 2 %  – взпйм-
взйз номрзйделу гукку ра 3 % – лд 
жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля. 

Сзпрдка віипщкмвзт пугів првм-
одла жа рдозрмоіайщлзк нозлузнмк, ж 
уоатувалляк гзпймкауії віипщкмвзт 
смокувалщ, є гаоалрієы ноакрзфлмї 
одайіжауії кмлпрзрууіилмгм ноава віи-
пщкмвмпйуебмвуів ла пугмвзи жатзпр.  
Віипщкмві пугз в омжуклі промкз ра 
гмпзрщ хвзгкм омжгйягаырщ пноавз, 
віглдпдлі гм їтлщмї ыозпгзкуії, агед 
лднознупрзкм, цмб віипщкмвмпйуе-
бмвдущ, кмрози нозрягаєрщпя гм коз-
кілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, розвайзи 
фап мфікував пугмвмгм омжгйягу, ндод-
буваыфз у омжрахуваллі нігомжгійу 
віипщкмвмгм смокувалля, мпмбмвзи 
пкйаг якмгм взкмлує бмимві жавгалля 
жа нозжлафдлляк. 

Ндмбтіглм жвдолурз увагу ла 
нодгкдрлу ыозпгзкуіы (ла гукку 
В. М. Бдвждлка, – уд кмкндрдлуія 
пугмвмгм фз ілхмгм ыозпгзкуіилмгм 
могалу, лагійдлмгм нмвлмваедллякз 
цмгм омжкдеувалля ыозгзфлзт 
пноав [1, п. 180]), якмы гм кмкдлру 
йіквігауії буйз лагійдлі віипщкмві 
пугз. Цд – козкілайщлі пноавз ном 
віипщкмві жймфзлз; козкілайщлі пноа-
вз ном упі жймфзлз, вфзлдлі віипщкм-
вмпйуебмвуякз; козкілайщлі пноавз 
ном жймфзлз, вфзлдлі ноауівлзкакз 
Збомилзт Сзй Укоаїлз, нмв’яжалі ж 
взкмлалляк лзкз пйуебмвзт 
мбмв’яжків; козкілайщлі пноавз ном 
жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвзкз в гоуні 
ж узвійщлзкз мпмбакз. Віипщкмвзкз 
пугакз ракме взоіхувайзпя мкодкі 
кардгмоії узвійщлзт пноав ра агкіліп-
роарзвлі пноавз, нмв’яжалі ж нозиляр-
ряк ла віипщкмву пйуебу, її номтм-
гедлляк ра жвійщлдлляк ж віипщкмвмї 
пйуебз. 

З рзк, цм в мплмві омжукілля 
нозлузну нодгкдрлмї ыозпгзкуії 
віипщкмвзт пугів нмвзлдл ндодбуварз 
віипщкмвмпйуебмвдущ – як мпмбйзвзи 
пуб’єкр ноавмвмгм одгуйывалля, нмгм-
гзймпя 82 % мнзралзт пуггів, 6 % – 
рак лд вваеаырщ, а 12 % – лд жкмгйз 
вігнмвіпрз ла уд жанзралля. 
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Позлузн рдозрмоіайщлмпрі у нм-
бугмві пзпрдкз віипщкмвзт пугів в 
Укоаїлі вваеаырщ взноавгалзк 70 % 
мнзралзт у тмгі номвдгдлмгм дкніоз-
флмгм гмпйігедлля пуггів, йзхд 10 % 
– лд нмгмгеуырщпя іж лавдгдлзк ра 
20 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд 
жанзралля. 

Тозвайзи фап, ноакрзфлм ж нмфа-
рку мрозкалля лахмы гдоеавмы  
лджайделмпрі, рмфзйзпя гзпкупії, фз 
нмроіблі лак в Укоаїлі віипщкмві 
пугз, рак як ла лзт буйм лджлафлд 
лавалраедлля, а їт іплувалля взжла-
ваймпя  лдгмодфлзк ра лдгдкмкоарз-
флзк. Аокія ж кмелзк омкмк впд 
бійщхд омжвайывайапщ, пкмомфувайз-
пя віипщкмві фапрзлз, номгаваймпя 
мжбомєлля. Напдйдллы уд впд гдкмл-
проувайз ніг взгйягмк ндодтмгу гм 
пралгаорів НАТО ра пвірмвзт прал-
гаорів жбомилзт пзй. Коік рмгм, ном-
рзвлзкз іплувалля віипщкмвзт пугів 
жакзгайз цмгм їт лдгдкмкоарзфлмпрі 
ра жайделмпрі віг віипщкмвмгм кдоів-
лзурва. Пом рд, цм пзруауія, цм лз-
лі пкйайапя в Укоаїлі, ра гомкагял-
пщкд пупнійщпрвм взкагаырщ урвм-
одлля віипщкмвзт пугів, жажлафзв 
8 % мнзралзт пуггів, рмгі як 10 % – 
лд вбафаырщ у ущмку лдмбтіглмпрі, 
9 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд 
жанзралля. 

На гукку 87 % мнзралзт у тмгі 
номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедл-
ля пуггів, оіхдлля рмгіхлщмї вйагз 
ном йіквігауіы віипщкмвзт пугів є 
нмпніхлзк, ндодгфаплзк і нмкзйкм-
взк, лдмбґоулрмвалзк; 7 % мнзралзт 
вваеаырщ имгм ноавзйщлзк ра 6 % – 
лд кмеурщ вігнмвіпрз ла ракд нзрал-
ля. 

Укмвакз лджайделмпрі віипщкм-
взт пуггів є: 

а) гаоалрія жбдодедлля нмпагз 
(бджпромкмвд нозжлафдлля ра вігпур-
ліпрщ внйзву ілхзт могалів);    

б) сілалпмві гаоалрії (мрозкалля 
гіглмї жаомбірлмї нйарз); 

в) ілпрзрууіила лджайделіпрщ, 
рмбрм лджайделіпрщ віг агкіліпроарз-
влзт нзралщ, цм бджнмпдодглщм прм-
пуырщпя жгіиплдлля сулкуіи пуггі. 
Жмгла жмвліхля пзйа лд кає ноава 

вроуфарзпя у пноавз, цм ноякм і бдж-
нмпдодглщм нмв’яжалі ж взкмлалляк 
сулкуіи ноавмпуггя [2]. Нджваеаыфз 
ла взкухдлу нмродбу в іплуваллі 
ндвлзт ілпрзрууіилзт віглмпзл кіе 
пугмвмы ра взкмлавфмы вйагмы, ракі 
віглмпзлз лд нмвзллі внйзварз ла 
пвмбмгу пуггі у взоіхдллі мкодкзт 
пнмоів і у гмрозкаллі жакмлмгавпрва 
ра кмлпрзрууіилзт уіллмпрди. З рзк, 
цм віглмпзлз нігйдгймпрі у віипщкм-
вмку пугі номявйяйзпя йзхд взляр-
кмвм ноз взоіхдллі могаліжауіилзт 
нзралщ гіяйщлмпрі пугу, як віипщкмвмї 
упралмвз, нмгмгзйзпя 82 % мнзралзт 
пуггів, 6 % – нозрозкуырщпя номрз-
йделмї гуккз, а 12 % – лд жкмгйз 
вігнмвіпрз ла вкажалд жанзралля. А 
ла рд, цм мпмбйзвіпры уноавйілпщкзт 
віглмпзл у віипщкмвзт пугат є нмйм-
едлля, цм їт пуггі лд нігнмоягкмвалі 
віипщкмвмку кдоівлзурву ЗС Укоаї-
лз, а ракме гмймві пугу фз имгм жа-
прунлзку – як лафайщлзкак жа нмпа-
гмы ра віипщкмвзкз жваллякз, ноз 
ущмку, як віипщкмвмпйуебмвуі, пуггі 
віипщкмвмгм пугу нмвзллі гмрозкува-
рзпя взкмг віипщкмвмї гзпузнйілз, 
првдоглм вкажайз 83 % мнзралзт пуг-
гів, 7 % – жандодфзйз вкажалд, а 10 % 
мнзралзт – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла 
уд жанзралля. 

Накз жаномнмлмвала рощмтілпра-
луіила нмбугмва віипщкмвзт пугів: 
мкоуелі віипщкмві пугз (ндоха ілпра-
луія), андйяуіилі віипщкмві пугз одгі-
млів (андйяуіила ілпралуія) ра Віипщ-
кмва пугмва найара у Капауіилмку 
козкілайщлмку пугі у пкйагі Вдотмв-
лмгм Сугу жабджндфзрщ пноавдгйзвзи 
пугмвзи омжгйяг віипщкмвзт пноав 
кмелмы іж пугмвзт ілпралуіи ра мпра-
рмфліпрщ пугмвмгм оіхдлля ла мплмві 
пубмогзлауіилзт, кммогзлауіилзт, 
одмогзлауіилзт їт вжаєкмвіглмпзл. 
На лдмбтіглмпрі нозлузну ілпралуіи-
лмпрі у нмбугмві віипщкмвзт пугів 
(мкоуелі віипщкмві пугз (ндоха іл-
пралуія), віипщкмві пугз одгімлів 
(андйяуіила ілпралуія) ра Віипщкмва 
найара у Капауіилмку козкілайщлмку 
пугі у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу (капа-
уіила ілпралуія) вкажайз 78 % мнзру-
валзт пуггів, рмгі як 10 % – вваеа-
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ырщ раку нмбугмву лдгмодфлмы, ноз 
ущмку 12 % мнзралзт – лд жкмгйз 
вігнмвіпрз ла уд жанзралля. 

Оплмвлмы нозфзлмы номвдгдлля 
взїжлзт пугмвзт жапігалщ віипщкмвзк 
пугмк є лдмбтігліпрщ мпмбзпрмї ноз-
пурлмпрі прмоіл пугмвмгм омжгйягу 
(прмоіл агкіліпроарзвлмгм фз козкі-
лайщлмгм номвагедлля), які є віипщ-
кмвмпйуебмвуякз ра лдпурщ віипщкм-
ву пйуебу гйя жабджндфдлля ноавз-
йщлмгм і пвмєфаплмгм взоіхдлля 
пноав, жатзпру нмоухдлзт ноав, пвм-
бмг і жакмллзт ілрдодпів віипщкмвмп-
йуебмвуів, а ракме жкіулдлля жакмл-
лмпрі і нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ 
у псдоі віипщкмвмї пйуебз ра мбмомлз 
гдоеавз. У ракзи пнмпіб, взїжлі пугм-
ві жапігалля є жапмбмк жабджндфдлля 
ноавзйщлмгм і пвмєфаплмгм омжгйягу 
пноав пугмк, жатзпру нмоухдлзт 
ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів віи-
пщкмвмпйуебмвуів пугмк, а ракме 
нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ у віи-
пщкмвіи псдоі. Так, гмодфлзкз взїжлі 
пугмві жапігалля віипщкмвмгм пугу 
вваеаырщ 81 % мнзралзт пуггів, 9 % 
– лд нмгмгзйзпя іж вкажалзк, а 10 % 
мнзралзт лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд 
жанзралля. 

Вжаєкмгія віипщкмвзт пугів ж км-
калгувалляк віипщкмвзт смокувалщ 
ж нзралщ вігноавйдлля пугмфзлпрва 
првмоыє пнозярйзві укмвз гйя взоі-
хдлля жагаф пугмфзлпрва і нмндод-
гедлля віипщкмвзт жймфзлів і ноавм-
нмоухдлщ в укмва лдпдлля віипщкмвмї 
пйуебз, а ракме гає жкмгу кмкалгз-
оак віипщкмвзт смокувалщ мрозкарз 
багае лдмбтіглзт ноавмвзт жлалщ ж 
кдрмы нмндодгедлля нмоухдлщ віи-
пщкмвмї гзпузнйілз, жанмбігалля аг-
кіліпроарзвлзк номпрункак ра жйм-
фзлак. На гукку 78 % мнзралзт пуг-
гів, віипщкмвзи пуг кає вжаєкмгіярз 
іж кмкалгзоакз віипщкмвзт смоку-
валщ, 12 % мнзралзт – вваеаырщ ла-
внакз і 10 % мнзралзт лд жкмгйз 
вігнмвіпрз ла уд жанзралля. 

Гмймвлзк жавгалляк ла пуфаплм-
ку драні омжвзрку лахмї гдоеавз є 
роалпсмокауія пзпрдкз уноавйілля 
Збомилзкз Сзйакз Укоаїлз ра іл-
хзкз пкйагмвзкз пзй мбмомлз віг-

нмвіглм гм пралгаорів НАТО, ніглд-
пдлля жлафуцмпрі віипщкмвмї номсдпії, 
нігкодпйдлля її лагжвзфаилмї ваейз-
вмпрі ра лдмбтіглмпрі у пуфаплзт укм-
ват. Оглзк іж ваейзвзт пкйагмвзт 
ущмгм є лагіилзи жатзпр ноав, пвмбмг 
ра ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів 
віипщкмвзк пугмк. Такзи жатзпр жгіи-
плыєрщпя взляркмвм пугмвмы вйагмы 
в Укоаїлі хйятмк вігноавйдлля пу-
гмфзлпрва, лайделзи оівдлщ, жгіип-
лдлля якмгм є ілгзкармомк гдкмкоа-
рзфлмпрі пупнійщпрва ра ноавмвмї 
гдоеавз. Кмлпрармвалм, цм ла пуфап-
лмку драні пупнійщлмгм омжвзрку ла-
ха гдоеава лд жкмгйа првмозрз укм-
вз гйя дсдкрзвлмгм пугмвмгм жатзпру 
ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів 
віипщкмвмпйуебмвуів, агед віипщкмві 
пугз гмпі рак і лд првмодлі, а рдозрм-
оіайщлі пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, гм 
кмкндрдлуії якзт лайдезрщ ракзи 
жатзпр, лд жабджндфуырщ имгм у нмв-
лмку мбпяжі ра у лайделзи пнмпіб, у 
жв’яжку ж ндвлзкз мб’єкрзвлзкз і 
пуб’єкрзвлзкз мбправзлакз. У ракзи 
пнмпіб, єгзлзк жакмлмгавфзк хйятмк 
взоіхдлля уієї номбйдкз є првмодлля 
пзпрдкз віипщкмвзт пугів у проукруоі 
пугмупромы Укоаїлз. Пом рд, цм віи-
пщкмві пугз є гаоалрієы жабджндфдлля 
віипщкмвмпйуебмвуяк кмлпрзрууіи-
лмгм ноава ла квайісікмвалзи пугм-
взи жатзпр їтліт ноав і пвмбмг, првдо-
глм вкажайз 83 % мнзралзт пуггів, 12 
% – жажлафзйз, цм лд нмгмгеуырщпя 
іж лавдгдлзк, а 5 % – лд жкмгйз віг-
нмвіпрз ла уд жанзралля. Взжлафаыфз 
омйщ віипщкмвмгм пугу у жатзпрі ноав, 
пвмбмг ра гаоалріи віипщкмвмпйуебм-
вуів, 69 % мнзралзт пуггів вкажайз 
ла лщмгм, як ла кдталіжк їт дсдкрзв-
лмгм жатзпру; 24 % жажлафзйз, цм 
жатзпр ноав, пвмбмг ра гаоалріи віи-
пщкмвмпйуебмвуів жгіиплыєрщпя жа-
кмлмк, а 7 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз 
ла уд жанзралля. 

Ндмбтігліпрщ жгіиплдлля віипщкм-
вмгм пугмфзлпрва пакд віипщкмвзкз 
пугакз жукмвйдла укмвакз пуфаплмп-
рі, лаявліпры жбомилмгм кмлсйікру ра 
пндузсікмы віипщкмвмї пйуебз в 
Збомилзт Сзйат, козрзфлзк пралмк 
пноав ж оівлдк жймфзллмпрі у віипщ-
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кмвзт смокуваллят, якзи пралмвзрщ 
жагомжу лд рійщкз їт бмєжгарлмпрі, а и 
мбмомлмжгарлмпрі гдоеавз жагаймк ра, 
в укмват омпіипщкмї агодпії, жагомеує 
лауімлайщліи бджндуі Укоаїлз. 

На жанзралля ном комкз, лдмб-
тіглі гйя урвмодлля віипщкмвзт пугів 
в Укоаїлі 10 % мнзралзт пуггів вка-
жайз ла лдмбтігліпрщ влдпдлля жкіл 
гм фзллмгм жакмлмгавпрва; 2 % – жа-
жлафзйз, цм ваорм нозилярз лмвзи 
жакмл, якзи бз водгуйывав гіяйщліпрщ 
віипщкмвзт пугів ра 2 % мнзрувалзт 
нмпйайзпщ ваейзвіпрщ нмйірзфлмї 
вмйі ноджзгдлра Укоаїлз гйя нмжзрз-
влмгм взоіхдлля нзралля урвмодлля 
віипщкмвзт пугів; одхра е мнзрува-
лзт лд взпймвзйз вйаплмї нмжзуії нм 
вкажалмку нзраллы. На жанзралля 
ном ваоіалрз урвмодлля віипщкмвзт 
пугів в Укоаїлі 82 % мнзралзт пуггів 
бафарщ имгм взоіхдлля хйятмк урвм-
одлля віипщкмвзт пугів ра віглдпдлля 
їт гм пзпрдкз пугів жагайщлмї ыозп-
гзкуії іж пндуіайщлзк пуб’єкрмк ноа-
вмвмгм одгуйывалля – віипщкмвмпйу-
ебмвудк; 10 % –  жайзхдлля віипщ-
кмвзт ноавмнмоухдлщ ла омжгйягі у 
пугат жагайщлмї ыозпгзкуії; 8 % – 
првмодлля пзпрдкз пндуіайіжмвалзт 
віипщкмвзт пугів. 

Угмпкмлайдлля омбмрз віипщкм-
взт пугів в Укоаїлі хйятмк їт првм-
одлля ла євомндипщкзи йаг, у кілуд-
вмку оджуйщрарі нозжвдгд гм нігвз-
цдлля якмпрі ноавмпуггя, жкдлхдлля 
лавалраедлля ла рдозрмоіайщлі пугз 
жагайщлмї ыозпгзкуії, які ла пщмгмглі, 
влапйігмк «кагомвмгм гмймгу», каырщ 
ла омжгйягі лагжвзфаилм вдйзку кі-
йщкіпрщ пноав, ра гапрщ жкмгу бійщх 
кмкндрдлрлм омжгйягарз віипщкмві 

пнмоз, лабйзедлзкз номсдпіилм ра 
рдозрмоіайщлм гм узт ноавмвіглмпзл 
пугакз і пуггякз. На жанзралля ном 
рд, які нмгайщхі гії у одсмокуваллі 
пугмвмї пзпрдкз жкмеурщ жабджндфзрз 
жатзпр ноав, пвмбмг ра ілрдодпів віи-
пщкмвмпйуебмвуів ніг фап жгіиплдлля 
віипщкмвмгм ноавмпуггя віипщкмвзкз 
пугакз Укоаїлз 7 % мнзралзт пуггів 
вкажайз, цм пйіг мбоарз ла нмпагз 
віипщкмвзт пуггів взпмкмквайісікм-
валзт мсіудоів ЗС Укоаїлз; 4 % 
првмозрз віипщкмвзи пуг; 4 % пномп-
рзрз номудгуоу жвдолдлля гм пугу; 
2 % лагарз пйігфм-мндоарзвлі нмвлм-
ваедлля ноауівлзкак ВСП ЗС Укоа-
їлз; 1 % првмозрз віипщкмву агвмка-
руоу; одхра мнзрувалзт лд взпймвз-
йз вйаплмї нмжзуії нм вкажалмку нз-
раллы. 

Пом рд, цм Укоаїла кає взкмозп-
рарз кіелаомглзи гмпвіг смокувал-
ля віипщкмвзт пугів в ілхзт коаїлат 
вкажайз 89 % мнзралзт пуггів, 7 % 
жажлафзйз номрзйделд, а 4 % лд жкм-
гйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля. 

Такзк фзлмк, лдмбтігліпрщ жгіи-
плдлля віипщкмвмгм пугмфзлпрва па-
кд віипщкмвзкз пугакз жукмвйдла 
укмвакз пщмгмгдлля, имгм емопрм-
кзкз вмєллзкз одайіякз ра пндуз-
сікмы віипщкмвмї пйуебз в Збоми-
лзт Сзйат Укоаїлз ра ілхзт урвм-
одлзт вігнмвіглм гм жакмлу віипщкм-
взт смокуваллят, козрзфлзк оівлдк 
аокіипщкмї жймфзллмпрі, якзи пралм-
взрщ жагомжу лд рійщкз бмєжгарлмпрі 
віипщк, а и мбмомлмжгарлмпрі гдоеа-
вз жагаймк ра, в укмват жбомилмї 
агодпії, жагомеує лауімлайщліи бдж-
ндуі Укоаїлз. 
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Бмбомва Ю. О. Акруайщліпрщ првмодлля віипщкмвзт пугів в Укоаїлі: мгйяг од-
жуйщрарів гмпйігедлля 

На нігправі номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля ж нзралщ лдмбтіглмпрі віглмв-
йдлля омбмрз віипщкмвзт пугів в Укоаїлі взжлафдлм кйыфмві номбйдк жатзпру ноав, 
пвмбмг ра ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів, ноав ра ілрдодпів віипщкмвзт фапрзл, упра-
лмв і могаліжауіи Збомилзт Сзй Укоаїлз ра ілхзт, урвмодлзт вігнмвіглм гм жакмлу, 
віипщкмвзт смокувалщ кмкндрдлрлзк пугмк. З’япмвалм гукку пуггів цмгм кіпуя віи-
пщкмвзт пугів в пзпрдкі пугмупромы лахмї гдоеавз; проукруоз віипщкмвзт пугів; вжа-
єкмвіглмпзл кіе пугакз ра пуггякз ндохмї, андйяуіилмї ра капауіилмї ілпралуіи; 
могаліжауія жгіиплдлля віипщкмвзкз пугакз пугмфзлпрва ра вжаєкмвіглмпзлз ж км-
калгувалляк віипщкмвзт смокувалщ рмцм. Вкажалм ла лдмбтігліпрщ пзпрдкарзжуварз 
оаліхд лабурзи гмпвіг, як вірфзжлялзи, рак і жаоубіелзи, а ракме жгмбуркз гіяйщлмп-
рі нмпніхлм йіквігмвалзт віипщкмвзт пугів в Укоаїлі и взкмозпрарз їт кмейзвмпрі 
гйя ноавмвмгм жатзпру мпіб, кмроі номтмгярщ віипщкмву пйуебу. 

Кйыфмві пймва: віипщкмвзи пуг, пуггя, віипщкмвд пугмфзлпрвм, віипщкмвмпйуебм-
вдущ, дкніозфлд гмпйігедлля, оджуйщрарз. 

 
 
Бмбомв Ю. А. Акруайщлмпрщ пмжгалзя вмдллшт пугмв в Укоазлд: мбжмо од-

жуйщрармв зппйдгмвалзя 
На мплмвалзз номвдгдллмгм ъкнзозфдпкмгм зппйдгмвалзя нм вмномпак лдмбтм-

гзкмпрз вмжмблмвйдлзя оабмрш вмдллшт пугмв в Укоазлд мнодгдйдлш кйыфдвшд 
номбйдкш жацзрш ноав, пвмбмг з злрдодпмв вмдллмпйуеацзт, ноав з злрдодпмв вмз-
лпкзт фапрди, уфодегдлзи з могалзжаузи Вммоуедллшт Сзй Укоазлш з гоугзт, мб-
оажмваллшт в пммрвдрпрвзз п жакмлмк, вмзлпкзт смокзомвалзи кмкндрдлрлшк пугмк. 
Вшяплдлм клдлзд пугди м кдпрд вмдллшт пугмв в пзпрдкд пугмупромипрва лахдгм 
гмпугаопрва; проукруош вмдллшт пугмв; вжазкммрлмхдлзи кдегу пугакз з пугщякз 
ндовми, андййяузмллми з каппаузмллми злпралузи; могалзжаузя мпуцдпрвйдлзя вм-
дллшкз пугмномзжвмгпрва з вжазкммрлмхдлзя п кмкалгмвалздк вмзлпкзт смокзом-
валзи з рмку нмгмблмд. Укажалм ла лдмбтмгзкмпрщ пзпрдкарзжзомварщ оалдд нозмб-
одрдллши мншр, как мрдфдпрвдллши, рак з жаоубделши, а ракед гмпрзедлзя гдярдйщ-
лмпрз нмпндхлм йзквзгзомваллшт вмдллшт пугмв в Укоазлд з зпнмйщжмварщ зт вмж-
кмелмпрз гйя ноавмвми жацзрш йзу, номтмгяцзт вмдллуы пйуебу. 

Кйыфдвшд пймва: вмдллши пуг, пугщя, вмдллмд пугмномзжвмгпрвм, вмдллмпйуеа-
цзи, ъкнзозфдпкмд зппйдгмвалзд, оджуйщрарш. 

 
 
Bobrov Yu. The relevance of the creation of military courts in Ukraine: a review 

of the results of the study 
On the basis of the empirical research on the necessity of resuming the work of 

military courts in Ukraine, the key problems of protection of the rights, freedoms and 
interests of military personnel, rights and interests of military units, institutions and 
organizations of the Armed Forces of Ukraine and other military entities formed in 
accordance with the law were determined.  

Prospective directions in the mechanism of improving the work of military courts in 
Ukraine are their creation in the European order, which as a result will improve the 
quality of justice; reducing the burden on the courts of general jurisdiction, which today, 
due to the ―staff hunger‖, have an extremely large number of cases, and will allow more 
competent litigation of military and territorial disputes with courts and judges. 

The opinion of judges about the place of military courts in the system of judicial 
system of our state has been clarified; structures of military courts; relations between 
courts and judges of the first, appellate and cassation instances; the organization of 
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military proceedings and relations with the command of military formations and the like. 
It is pointed out the need to systematize the previously acquired experience, both 
domestic and foreign, as well as to achieve the activity of hastily liquidated military 
courts in Ukraine and to use their opportunities for legal protection of persons under 
military service. It is emphasized that the necessity of conducting military proceedings by 
the military courts is conditioned by the conditions of the present, its cruel military 
realities and the specifics of military service in the Armed Forces of Ukraine and other 
military units formed in accordance with the law, a critical level of military crime, which 
is not only a threat to the military, the state's defense capability in general and, in the 
face of armed aggression, threatens Ukraine's national security.  

The problem of further improvement of the administrative and legal regulation of the 
activity of military courts in Ukraine should be solved by introducing the necessary 
amendments to the current legislation on the judiciary, taking into account the 
requirements of the present day, caused by the annexation of part of the sovereign 
territory of Ukraine - the Autonomous Republic of Crimea and armed conflict in the east 
of the country Donetsk and Lugansk regions, as well as internal and external priorities of 
state development. 

Key words: military court, judge, military court proceedings, serviceman, empirical 
research, results. 

 


