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LEGAL STATUS OF SERVICEMEN IN UKRAINE 
State transformations in Ukraine concern relations that arise from organization and citizens’ 

military service. In the process of military sphere reforming, the main directions are optimization 

of state military structures and as priority involvement of professionals to the military service, 

the problem to improve legal regulation of those relations becomes urgent. At the same time, 

without development of theoretical principles to regulate military and management relations, 

including analysis of the key concepts, the fundamental of which is "a serviceman", it is 

impossible to remove contradictions and gaps of legislation in this area. 

In the article, the definition of legal status of servicemen of the Armed Forces of Ukraine has 

been suggested, and its components: rights, duties, legal liability have been discovered. The own 

understanding of the problem has been shown through analysing the conceptual apparatus for 

systematization of normative legal acts that regulate legal status of a serviceman of the Armed 

Forces of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Розв’язання проблем правового регулювання та організації служби 
військовослужбовців України впливають на правове забезпечення та управління збройними силами 
держави. Основоположними критеріями щодо вирішення питань удосконалення організації служби 
військовослужбовців збройних сил України є визначення на теоретичному та правовому рівнях їх 
правового статусу у його «класичному» вимірі – правах, обов’язках, відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченню окремих аспектів військової служби присвячена 
значна частина наукових праць. Так, історію розвитку військових формувань розкрито у працях: 
Л. В. Бородича, С. В. Василенка, О. М. Калюка, О. М. Лойка, особливості військового управління та 
інші проблеми службової діяльності розглядали В. І. Кириленко, О. В. Кривенко, О. В. Лавніченко, 
В. І. Мунтіян, М. М. Орлов, С. Т. Полторак, О. М. Шмаков. 

Мета статті. Необхідним є проведення системних розробок, спрямованих на вдосконалення 
правового регулювання та організації служби військовослужбовців збройних сил України, їх 
правового статусу. І хоча проблематика воєнної сфери у правовій науці є об’єктом наукових 
досліджень, правовий статус військовослужбовців залишається недостатньо дослідженим. 

Етимологія слова «військовослужбовець» походить від слова «службовець». В. І. Даль 
пояснює, що «служба» − це корисність, угода, діяльність, життя для інших, послуга, корисна справа, 
а слово «служити» означає стати у пригоді, бути корисним, бути потрібним, бути знаряддям, 
засобом для певної мети1. 

                                                      
1 Даль, В.И. (2006). Толковый словарь живого русского языка. Т.4. М.: ОАО ПФ Красный пролетарий ОЛМА-
ПРЕСС. 
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На законодавчому рівні поняття «військовослужбовець» закріплено у Положенні про 
проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України1. Також, Закон 
України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає військовослужбовців як громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу. 

Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії: 
допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; 
призовники – особи, приписані до призовних дільниць; 
військовослужбовці – особи, які проходять військову службу; 
військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил 

України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із 
забезпечення оборони держави; 

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших 
військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час. 

До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які 
відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах України2. 

Отже, військовослужбовцями є особи, які проходять державну службу особливого характеру, 
що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, 
пов’язану із захистом держави, її цілісності та суверенітету. 

В залежності від видів військової служби військовослужбовці можуть перебувати на: 
а) строковій військовій службі; б) військовій службі за призовом під час мобілізації, на особливий 
період; в) військовій службі за контрактом осіб рядового складу; г) військовій службі за контрактом 
осіб сержантського і старшинського складу; д) військовій службі (навчання) курсантів вищих 
військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі 
військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення 
військової підготовки; є) військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу; ж) військовій 
службі за призивом осіб офіцерського складу3. 

Правовий статусу військовослужбовця України визначається нормативно-правовими актами, 
які регламентують його права, обов’язки, відповідальність пов’язані з проходженням військової 
служби, а також встановлюють юридичні гарантії, та механізми охорони і захисту правового його 
правового статусу. 

Основу правового статусу військовослужбовців України, становлять Конституція України, 
Закони України: «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про Національну гвардію 
України», «Про оборону України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про Статут 
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», «Про Стройовий статут Збройних Сил 
України», «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, у тому числі «Про затвердження Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних силах України», інші нормативні акти. 

Зважаючи на зазначені нормативні акти характеристиками правового статусу 
військовослужбовців є: а) вони є громадянами України; б) це особи віком від 18 років; 
в) обов’язковість проходження допризовної підготовки; г) вступ на військову службу здійснюється 
за призовом, добровільно, за контрактом; д) проходження військової служби відбувається на 
військових та інших посадах; є) кожному військовослужбовцю, відповідно до займаної посади, 
присвоюється військове звання; ж) кожна особа, яка, вступаючи на військову службу, особисто 
складає Військову присягу на вірність Українському народові; з) військовослужбовцем не може 
бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину; і) ознаками 
військовослужбовця є військова форма і знаки розрізнення; й) відносини між військовослужбовцями 
характеризуються наявністю системи субординації; к) військовослужбовець – це особа, яка має 
закріплену за нею зброю; л) військовослужбовець є особливим суб’єктом кримінальної, 

                                                      
1 Указ про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України 
2008 (Президент України). Офіційний вісник України, 95, 9, 3129. 
2 Закон про військовий обов’язок і військову службу 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 27, 385. 
3 Закон про військовий обов’язок і військову службу 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 27, 385. 
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адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності; м) позапартійність 
військовослужбовців. 

Складовими правового статусу військовослужбовця є дієздатність та деліктоздатність 
військовослужбовця, тобто здатність мати і реалізовувати визначені нормативними актами права і 
виконувати обов’язки, нести юридичну відповідальність за їх порушення в межах, встановлених 
законодавством. Набуває їх особа з початку військової служби і володіє ними до закінчення служби. 
Ці складові правового статусу військовослужбовця не виникають одночасно з правоздатністю, а 
носять формально-організаційний характер. Так, початок і закінчення проходження військової 
служби встановлено ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», згідно з 
положеннями якої початком проходження військової служби вважається: 

1) день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту – для громадян, 
призваних на строкову військову службу; 

2) день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального 
закладу, установи тощо) – для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, у тому 
числі військовозобов'язаних, які проходять збори, та резервістів під час мобілізації; 

3) день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового 
навчального підрозділу вищого навчального закладу – для громадян, які не проходили військову 
службу, та військовозобов'язаних; 

4) день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату – 
для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та на 
військову службу за призовом осіб офіцерського складу. 

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення 
військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального 
закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової 
служби громадянами України. 

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби: 
1) на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого 

(навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять); 
2) на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до 

місця служби; 
3) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов'язкам 

військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира 
(начальника); 

4) під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не були 
пов'язані з військовою службою; 

5) під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охорони державної власності, 
підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку1. 

Дані юридичні факти є підставою для настання ряду правових наслідків, щодо 
військовослужбовця, встановлених діючим законодавством, наприклад: отримання статусу ветерана 
військової служби, визначення розмірів пенсійного забезпечення, виплат, допомог; надання пільг, 
визначених нормативними актами, притягнення до юридичної відповідальності. 

Таким чином, специфічними, властивими правовому статусу військовослужбовця України, 
ознаками є: а) його обумовленість службовим положенням військовослужбовця, тобто 
військовослужбовець набуває спеціальних прав відповідно до його військової посади і звання; б) 
його прояв у публічних відносинах, які виникають під час проходження військової служби. 

Зважаючи на дану кваліфікацію, військовослужбовці України є суб’єктами із спеціальним 
статусом. Саме цей статус відображає зміст і особливості їх прав, обов’язків та юридичної 
відповідальності. Як зазначає О. Ф. Скакун, спеціальний правовий статус є статусом представників 
певної соціальної групи, відокремленої за певним юридико-значущим началом (родом діяльності, 
віком та ін.), який наділений відповідно до законів та інших нормативних актів спеціальними, 
додатковими правами і обов’язками, обумовлений особливостями становища особи і потребами її 
функціональної спеціальної активності (учень, пенсіонер, військовослужбовець, посадова особа та 

                                                      
1 Закон про військовий обов’язок і військову службу 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 27, 385. 
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ін.), є загальним для певного кола осіб. Спеціальний статус доповнює (статус депутата) або обмежує 
(статус рецидивіста) загальний правовий статус, тобто коректує його1. 

Отже правовий статус військовослужбовця України має особливий (спеціальний) характер і 
визначається як встановлена нормативними актами можливість мати та реалізовувати права і 
обов’язки в процесі проходження військової служби, а також здатність нести юридичну 
відповідальність за скоєнні правопорушення. 

Права військовослужбовця України як складова його правового статусу, це встановлена 
правовими нормами міра його можливої поведінки у правовідносинах, пов’язаних з проходженням 
військової служби, що забезпечує необхідні умови виконання ним обов’язків, спрямована на 
задоволення публічно-правових інтересі, визначених і гарантованих державою. 

Права військовослужбовця України інтегральна категорія. Тому, для їх розгляду доцільним є 
поділ на: а) загальні, властиві для всіх військовослужбовців; б) посадові, обумовлені особливостями 
проходження служби; в) спеціальні, пов’язані з виконанням окремих завдань 
військовослужбовцями. 

До загальних прав військовослужбовців України слід віднести наступні: а) право на 
зберігання, носіння, застосування зброї у порядку, передбаченому законодавством, – згідно з ст. 20-
23 Статуту внутрішньої служби2, ст. 60 Статуту гарнізонної і вартової служби Збройних сил 
України3. У відповідності із ст. 6 Дисциплінарного статуту збройних сил України застосування зброї 
допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час – у виняткових випадках, визначених 
Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Статутом внутрішньої служби 
Збройних Сил України; б) право на носіння форменого одягу; право на матеріальне та фінансове 
забезпечення; в) право на соціальне забезпечення військовослужбовців України та членів їх сімей 
відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей»4 та ін.; г) право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»5; д) право на звернення у 
разі незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них командирів чи інших військовослужбовців, 
порушення їх прав, законних інтересів та свобод, а також незаконного покладення на них обов’язків 
або незаконного притягнення до відповідальності, передбачене для усіх військовослужбовців згідно 
з п. 110 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України6; є) право на підвищення кваліфікації 
військовослужбовців, які потребують підвищення професійного рівня, а також військовослужбовців, 
зарахованих до резерву кандидатів для просування по службі, передбачено пп. 174, 175 Положення 
про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України; ж) право на 
відпустки, згідно з п. 180 Положення про проходження громадянами України військової служби у 
Збройних силах України. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них 
здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей»; з) право на обов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок хвороби, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в період 
проходження ним військової служби на підставі Законів України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності»7, «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

                                                      
1 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підруч. Харків: Консум, 382. 
2 Закон про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). Офіційний 
вісник України, 20, 5.  
3 Закон про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 22, 196.  
4 Закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 1992 (Верховна Рада 
України). Відомості Верховної Ради України, 15, 190.  
5 Закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб 1992 (Верховна 
Рада України). Відомості Верховної Ради України, 29, 399.  
6 Закон про Дисциплінарний статут Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник 
України, 19, 1.  
7 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 1999 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 46, 403.  
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похованням»1, «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»2, «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»3. 

До посадових належать наступні права військовослужбовців України: 
а) право командира (начальника) одноособово приймати рішення, віддавати накази згідно з 

п. 28 Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»4; б) право 
командира віддавати накази і розпорядження, та обов’язок підлеглого їх виконувати, крім випадку 
віддання явно злочинного наказу чи розпорядження, передбачене п. 6 Закону України «Про 
Дисциплінарний статут Збройних Сил України»; в) право командира накладати дисциплінарні 
стягнення та застосовувати заохочення у порядку, передбаченому Законом України «Про 
Дисциплінарний статут Збройних Сил України»; г) право начальника гарнізону у разі потреби, для 
виконання покладених на нього завдань залучати особовий склад і транспортні засоби військових 
частин гарнізону, відповідно до п. 9 Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служби 
Збройних Сил України5; д) право військовослужбовців строкової служби у вільний від занять та 
робіт час вільно переміщатися по території військової частини, а під час звільнення – і в межах 
гарнізону, відповідно до п. 216 Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил 
України»; є) право військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на 
отримання вищої освіти., відповідно з пп. 172, 173 Положення про проходження громадянами 
України військової служби у Збройних силах України. 

Спеціальні права військовослужбовці України набувають під час перебування на бойовому 
чергуванні, у добовому та гарнізонному наряді, а також під час виконання спеціальних завдань. До 
них належать: відповідно до п. 60 Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служби 
Збройних Сил України» начальник патруля має право особисто застосовувати заходи фізичного 
впливу, спеціальні засоби або зброю, чи віддати патрульним наказ застосовувати їх за передбачених 
законом обставин; Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил 
України» передбачені права начальників щодо перевірки готовності чергового підрозділу гарнізону 
до дій у разі тривоги або виклику (п. 38); право перевірки варти (п. 40); право затверджувати 
розклад варт (п. 119); право розпечатувати (запечатувати) ті чи інші об’єкти (п. 185), право змінити 
або зняти з поста чатового (п. 231) тощо. 

Вказані нами права дають змогу прийти до висновку, що їх ознакою є «віддаленість» від 
інших – конституційних, економічних, політичних прав. Ця обумовленість, на нашу думку, 
визначається їх співвідношенням і взаємозалежністю із обов’язками, що виникають під час 
проходження військової служби. 

Під обов’язком військовослужбовця України необхідно розуміти межі, можливості поведінки 
на основі їх єдності та узгодженості, визначені нормативними актами у зв’язку з проходженням 
особою військової служби. 

Виходячи із особливостей та характеру військових відносин, обов’язки військовослужбовці 
можна поділити на: 

а) загальні, які поширюються на всіх військовослужбовців, незалежно від відомчої 
належності, службового становища, посади чи військового звання; 

б) посадові, обумовлені, як посадовим положенням у певному конкретному підрозділі чи 
військовій частині збройних сил України, так і специфікою військової служби; 

в) спеціальні, які виникають у зв’язку з виконанням доручення військовослужбовцем 
завдання, і яке виходить за межі його посадових обов’язків та носить, як правило, тимчасовий 
характер. 

                                                      
1 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 
Ради України, 14, 71.  
2 Закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 2003 (Верховна Рада України). Відомості 
Верховної Ради України, 49, 376.  
3 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 2000 (Верховна Рада 
України). Відомості Верховної Ради України, 22, 171.  
4 Закон про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). Офіційний 
вісник України, 20, 5.  
5 Закон про Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 22, 196. 
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Загальні обов’язки військовослужбовців України передбачені ст. 65 Конституції України, які 
конкретизується у Законі України «Про оборону України»1, Військовою присягою, текст якої 
затверджений Постановою Верховної Ради України «Про текст Військової присяги»2, Законі 
України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України»3, Законі України «Про статут 
внутрішньої служби Збройних Сил України»4 , Законі України «Про Стройовий статут Збройних 
Сил України»5 (стройові обов’язки), Положенням «Про проходження громадянами України 
військової служби у Збройних силах України»6. 

Військовослужбовці України для виконання своїх посадових обов’язків мають доступ до 
інформації з обмеженим доступом, зокрема, до службової та таємної інформації, стосовно якої 
законом встановлені певні додаткові обов’язки щодо її використання, зберігання, передачі, 
знищення, обліку, які містяться у Законах України «Про інформацію»7, «Про доступ до публічної 
інформації»8, «Про державну таємницю»9. 

Загальним обов’язком є обов’язок по дотриманню заборони на перебування в політичних 
партіях і рухах. Так, наприклад, згідно із ст. 11 Закону України «Про національну гвардію» членство 
в політичних партіях та професійних спілках військовослужбовців України на період військової 
служби зупиняється10. 

Посадові обов’язки залежать від виду посад, яку займають військовослужбовці у збройних 
силах України. Так, наприклад, обов’язки командувача Національної гвардії України визначаються 
розділом 2 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України де передбачаються загальні 
обов’язки командирів (начальників), до яких відносяться, зокрема, обов’язок планувати роботу і 
здійснювати заходи щодо підтримання та удосконалення бойової та мобілізаційної готовності і 
вимагати їх виконання, вживати заходів для охорони державної таємниці, завжди мати точні 
відомості про особовий склад, озброєння, боєприпаси, бойову та іншу техніку, пальне, матеріальні 
засоби (кошти), що є у військовій частині, у підрозділі за штатом, списком і в наявності; 
встановлювати у військовій частині, у підрозділі такий внутрішній порядок, який гарантував би 
неухильне виконання законів України і положень статутів збройних сил України тощо. Водночас, 
розділом 3 вищевказаного Статуту конкретизовані посадові обов’язки командира полку (п. 67), 
начальника штабу полку (п. 69), заступника командира полку (п. 71), заступника командира полку з 
виховної роботи (п. 73) заступника командиру полку з озброєння − начальника технічної частини 
(п. 75) та ін. 

Дисциплінарним статутом Збройних Сил України (п.5) передбачена особиста відповідальність 
командирів військових з’єднань, частин, підрозділів за стан дисципліни та визначені відповідні 
обов’язки постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її додержання від підлеглих, не 
залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення. Стосовно кожного випадку 
правопорушення командир зобов’язаний прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного 
до відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої 
поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків. 

У Статуті гарнізонної та вартової служб збройних сил України передбачені права і обов’язки 
начальника гарнізону, його заступників, помічника з правової роботи, начальника зв’язку гарнізону, 
начальника фінансово-економічної та медичної служб гарнізону, служби радіаційного, хімічного, 

                                                      
1 Закон про оборону України 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 9, 106.  
2 Постанова про текст Військової присяги 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
3, 13.  
3 Закон про Дисциплінарний статут Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник 
України, 19, 1.  
4 Закон про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). Офіційний 
вісник України, 20, 5.  
5 Закон про Стройовий статут Збройних Сил України 1999 (Верховна Рада України). Відомості Верховної 
Ради України, 22, 194.  
6 Закон про військовий обов’язок і військову службу 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 27, 385.  
7 Закон про інформацію 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 48, 650.  
8 Закон про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
32, 314.  
9 Закон про державну таємницю 1994 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 16, 93.  
10 Закон про Національну гвардію України 2014 (Верховна Рада України). Голос України, 8.  
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біологічного захисту, начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, старшого 
військового містечка тощо. 

Спеціальні обов’язки виникають у разі отримання військовослужбовцями завдання, виконання 
якого виходить за межі його посадових обов’язків та носить, разовий характер. Так, наприклад, 
Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» визначаються 
обов’язки військовослужбовців, які залучаються для несення гарнізонної та вартової служб. 
Зокрема, цим нормативним актом передбачені права та обов’язки військовослужбовців під час 
чергування в гарнізоні (повноваження чергового варт, помічника чергового варт, чергового 
підрозділу та безпосередньо гарнізонних варт); під час патрулювання в гарнізоні (права і обов’язки 
начальника патруля і патрульного); під час проведення гарнізонних заходів, зокрема, парадів військ, 
почесних варт, віддання військових почестей під час поховання, покладання вінків до пам’ятників 
та могил воїнів, залучення військ до боротьби з пожежами та стихійним лихом; під час несення 
вартової служби (права і обов’язки начальника варти, начальника чергового зміни на гауптвахті, 
начальника варти з охорони штабів, пунктів управління, розвідного, вивідного, чатового тощо). 

На підставі викладеного, слід зазначити, що військова служба вимагає підвищеного 
відповідального ставлення військовослужбовців до своїх обов’язків, точного їх виконання, суворого 
дотримання приписів закону, у тому числі заборон, гарантованих засобами державного примусу. У 
разі скоєння протиправних дій до військовослужбовці несуть, дисциплінарну, адміністративну 
кримінальну відповідальність. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 15 КУпАП військовослужбовці притягуються до 
адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, передбачених главою 
13-А цього Кодексу, зокрема порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності (стаття 172-4), порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6) та ін. 
Ст. 212-2 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення законодавства про 
державну таємницю, ст. 212-5 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення 
порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять 
конфіденційну інформацію, що є власністю держави1. 

Встановлена також кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення, наприклад, 
ст. 369-2 КК України встановлює відповідальність за зловживання впливом особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави, тобто особами, визначеними в пунктах 1−3 
частини 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»2. Ст. 422 КК України 
передбачена кримінальна відповідальність за розголошення відомостей військового характеру, що 
становлять державну таємницю, або втрату документів чи матеріалів, що містять такі відомості3. 

Таким чином, здійснений нами короткий аналіз основоположних питань щодо правового 
статусу військовослужбовця збройних сил України, на наш погляд, дало змогу, і відповідній мірі, 
наскільки це можливо у форматі статті, виділити загальне і особливе, теоретичне та практичне, а 
також більш повно відобразити характерні особливості цієї категорії державних службовців. 
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