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кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

організації судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ДеЯКі проБлеми КомпетенЦіЇ  
війсьКових проКУратУр на сУчасномУ етапі

У сучасних умовах, коли проводиться антитерористична операція на сході Укра-
їни, набувають особливого значення питання визначення компетенції військових 
прокуратур щодо здійснення нагляду за додержанням законів і представництва в суді 
інтересів військовослужбовців, службовців ЗС України та громадян, які проживають 
на території бойових дій.

Ці прокуратури мають специфічну предметну сферу функціонування, яка в За-
коні України «Про прокуратуру» окремо не виділяється. Згідно із ст. 1311 Конститу-
ції України і ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» військові прокуратури викону-
ють загальні функції органів прокуратури, а їх діяльність спрямована на досягнення 
загальної мети прокуратури, якою згідно із ст. 1 цього Закону є захист прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та держави. Проте, як зауважують дослід-
ники, військові прокуратури здійснюють це у специфічній, воєнній сфері правовід-
носин, якою є сфера життєдіяльності держави, що об’єктивно необхідна для забез-
печення її динамічного, стійкого і безпечного розвитку, в якій зайнята велика кількість 
спеціально підготовлених (тих, хто має стосунок до військової сфери) людей і яка 
передбачає у своєму функціонуванні використання державою в потенційній або 
реалізованій формі воєнної міцності держави та регулюється засобами воєнної по-
літики на основі воєнно-доктринальних установок і визначеної нормативно-правової 
бази [1, c. 9–10]. Таким чином, хоча функціональна спрямованість їх діяльності від-
повідає покладеним на прокуратуру функціям і не може виходити за їх межі, проте 
предметна сфера її реалізації є особливою і стосується військової сфери.

У наказі Генерального прокурора України № 12 гн від 29 серпня 2014 р. «Про особ-
ливості діяльності військових прокуратур», прийнятому з метою розмежування їх 
компетенції з територіальними прокуратурами, завдання їх діяльності сформульовані 
як здійснення ефективного впливу на зміцнення законності та правопорядку у військо-
вих формуваннях та оборонно-промисловому комплексі держави [2]. При цьому ак-
центується увага на необхідності військових прокурорів забезпечити виконання функ-
цій органів прокуратури та повноважень прокурорів, визначених Конституцією 
України, Законом України «Про прокуратуру» і галузевими наказами Генерального 
прокурора України, з урахуванням положень цього наказу щодо: Міністерства обо-
рони України; Збройних Сил України; Державної прикордонної служби України (за 
виключенням питань, які стосуються забезпечення недоторканності державного кор-
дону; здійснення нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами, окрім 
Управління інформації та Управління внутрішньої безпеки департаменту оперативної 
діяльності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності; законності провадження 
у справах про адміністративні правопорушення); Служби зовнішньої розвідки України; 
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Служби безпеки України (за винятком повноважень з нагляду за додержанням законів 
під час оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, нагляду за до-
держанням законів спеціальними підрозділами та іншими органами, які ведуть бороть-
бу з організованою злочинністю і корупцією, визначених галузевими наказами Гене-
рального прокурора України); Управління державної охорони України; Державної 
спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України; Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Національної гвардії 
України та спеціальної міліції Міністерства внутрішніх справ України; Сектору з питань 
розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва 
департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів 
України; департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України; Державної служби експортного контролю України (за ви-
ключенням питань, які стосуються законності провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення); Державного космічного агентства України, підприємств, 
установ, організацій, що йому підпорядковані, а також інших підприємств космічної 
галузі в частині здійснення діяльності у цій сфері; Державного концерну «Укроборон-
пром», підприємств, що йому підпорядковані; Державної компанії з експорту та ім-
порту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт»; 
Державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг», інших підприємств обо-
ронно-промислового комплексу, а також уповноважених підприємств на реалізацію 
військового майна, списаного військового майна та металобрухту, що утворився у 
військових частинах; Міністерства промислової політики України (з питань управлін-
ня підприємствами оборонно-промислового комплексу та виконання завдань з мобілі-
заційної підготовки та мобілізаційної готовності підприємств, що належать до сфери 
його управління); Державного агентства резерву України (з питань державного мобі-
лізаційного резерву); замовників, виконавців та співвиконавців державного оборонно-
го замовлення (з виконання законодавства про державне оборонне замовлення); 
суб’єктів господарювання, яким видано ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації 
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, а також щодо під-
приємств, які включенні до реєстру виробників продукції та послуг оборонного при-
значення, закупівля яких становить державну таємницю; інших центральних органів 
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ й організацій (з питань створення та зберігання матері-
альних цінностей державного мобілізаційного резерву; підготовки та призову громадян 
на військову службу); органів державного контролю при здійсненні повноважень на 
об’єктах, визначених у цьому пункті.

Таким чином, предметна сфера функціонування військових прокуратур визна-
чається через перелік об’єктів, відносно яких вони здійснюють функції прокуратури. 
Поряд із цим Генеральний прокурор України визначає пріоритетні напрями їх робо-
ти, зобов’язуючи діяльність військових прокурорів передусім спрямовувати на: ви-
конання військового обов’язку та проходження військової служби; додержання за-
конодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, обороноздатність і боєго-
товність військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань; 
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збереження державного (військового) майна, зокрема озброєння,  військової техніки, 
військових містечок; додержання законодавства з питань безпеки арсеналів, баз і 
складів, а також збереження зброї та боєприпасів; соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей; формування, розміщення та виконання дер-
жавного оборонного замовлення; формування, розміщення, зберігання, використан-
ня, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного мобілізаційного ре-
зерву; зовнішньоекономічну діяльність та питання військово-технічного співробіт-
ництва; додержання бюджетного законодавства; запобігання і протидію корупції та 
організованій злочинності; використання земель оборони; оплату та охорону праці.

Проблема полягає в тому, що вказані пріоритетні напрями діяльності військових 
прокуратур стосуються здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів, 
який в якості функції прокуратури був скасований Законом України «Про прокура-
туру» від 14.10.2014 р. Разом з тим вони малозастосовні для характеристики існую-
чих нині функцій прокуратури.

Ми приєднуємося до думки дослідників, зокрема О. С. Козачука і А. В. Матіоса, 
які наголошують на необхідності збереження наглядових повноважень військових 
прокуратур.

Так, коментуючи діяльність військової прокуратури на сучасному етапі, він указує 
на те, що її створення надало можливість дієво вживати адміністративних і криміналь-
но-карних засобів для тих, хто не виконує бойові та інші статути в умовах особливого 
стану, та притягнути до відповідальності осіб, які скоїли злочини під час проходження 
військової служби. [3]. Свою позицію А. Матіос обґрунтовує посиланням на рекомен-
дації Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні від 9 грудня 2015 р., згідно з 
якими рекомендовано українській стороні «дозволити Головній військовій прокурату-
рі здійснювати загальний нагляд над воєнними та правоохоронними органами» як одну 
з необхідних умов поліпшення ситуації з правами людини в Україні [4, c. 36].

На нашу думку, подібний підхід має законодавче підґрунтя. Так, відповідно до 
абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», «у разі якщо в силу виключних 
обставин у певних адміністративно-територіальних одиницях не діють органи про-
куратури України, які мають здійснювати там нагляд (курсив наш. – О. Ш.), за рі-
шенням Генерального прокурора України виконання їх функцій може покладатися 
на військові прокуратури».

Крім того, варто було б надати можливість військовим прокурорам здійснювати 
функцію представництва військовослужбовців та інших осіб у цивільному процесі, 
незважаючи на останні зміни, що були внесені до Конституції України, якими за-
лишене за прокуратурою право здійснювати представництво інтересів лише держа-
ви в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом (п. 3 ч. 1 ст. 1311 
Конституції України). Ураховуючи особливе становище осіб, які проходять військо-
ву службу в зоні бойових дій, такі повноваження військових прокурорів дозволили 
більшою мірою забезпечити захист прав і свобод військовослужбовців, що б сприя-
ло додержанню законності та правопорядку. 

У зв’язку із зазначеним ми вважаємо, що на сучасному етапі під час проведення 
антитерористичної операції та особливого періоду, в якому перебуває країна, необ-
хідне розширення компетенції військових прокуратур, надання їм більш вагомих 
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повноважень у військовій сфері, зокрема у сфері здійснення нагляду за додержанням 
законів і представництва в суді інтересів військовослужбовців, службовців Збройних 
Сил України та громадян, які проживають на території, де проводяться бойові дії.
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імені Ярослава Мудрого

теоретичні засаДи проФесійноГо  
преДставниЦтва аДвоКата У ЦивільномУ проЦесі

Протягом п’ятдесятирічної історії розвитку кафедри цивільного процесу Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого співробітниками вказа-
ного структурного підрозділу навчального закладу присвячувалась увага багатьом 
проблемним питанням науки та практики цивільного процесуального права, що 
знайшло відображення на сторінках юридичної літератури [1, с. 260–269].

Науковий інтерес до дослідження діяльності такого суб’єкта цивільних процесу-
альних правовідносин, як процесуальний представник, у різні часи був проявлений 
такими вченими, як К. В. Гусаров [2], В. В. Комаров [3], Г. О. Світлична [4], М. Й. Ште-
фан [5] та ін.

Необхідність дослідження проблем професійного представництва адвоката у ци-
вільному процесі викликана, крім вищезазначеного, і законодавчим реформуванням 
адвокатури, зокрема у цивільному процесі. Про це свідчить активність законодавця, 
пов’язана з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)», який набрав чинності 30.09.2016 р. [6], та наявними законодав-
чими ініціативами, які відображені в низці проектів нормативних актів [7; 8].

У різні часи участь адвоката у цивільному процесі характеризувалась вченими 
по-різному. Так, В. В. Комаров та Г. О. Світлична стверджують, що розвиток про-
фесійного представництва сприятиме більш ефективному здійсненню процесуаль-


