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Анотація. У даній науковій статті проаналізовано вимоги законодавства України щодо 

проходження військової служби учнями військового хортингу, особливості початку, 

призупинення і закінчення проходження військової служби, часу та місця виконання обов’язків 

військової служби. Зазначено, що підготовка громадян України для проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу проводиться у військових закладах вищої освіти 

та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. У них здійснюється навчання 

курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів і докторантів. Підготовка громадян України, 

прийнятих на військову службу за контрактом, може здійснюватися у військових закладах 

вищої освіти, навчальних частинах (центрах), військових частинах шляхом навчання на 

спеціальних курсах підготовки. Порядок та умови направлення, проходження військової 

служби громадянами України під час такої підготовки визначаються положеннями про 

проходження військової служби громадянами України. Порядок проведення підготовки 

громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, 

сержантського і старшинського та офіцерського складу встановлюється Міністерством 

оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці 

заклади освіти, спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Зарахування громадян України до військових закладів вищої освіти та військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти проводиться на добровільних засадах відповідно до 

особистих заяв після успішного складення вступних іспитів та відповідних випробувань. 

Надано рекомендації щодо проходження військової служби учнями військового хортингу за 

вимогами законодавства України. 

Ключові слова: підготовка спортсменів, проходження військової служби, фізичне 

виховання, військовий хортинг, громадяни України, Міністерство оборони України. 
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Актуальність наукового дослідження. Спортсмени військового хортингу готуються до 

виконання свого військового обов’язку заздалегідь і дуже ретельно.  

Самі заняття військовим хортингом дають молодій людині гарні навички фізичної 

підготовки, військово-спортивні здібності, певний психологічних рівень підготовленості та 

стресостійкості [1–11; 19–32]. Усі ці складові загальної підготовки спортсмена військового 

хортингу допоможуть йому в проходженні військової служби у Збройних Силах України.  

Початок, призупинення і закінчення проходження військової служби. Час та місце 

виконання обов’язків військової служби 

1. 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 закладу 

вищої освіти, 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 військового закладу вищої освіти, військового 

навчального підрозділу закладу вищої освіти – 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. 

2. Військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили 

військові частини або місця служби, дезертирували із Збройних Сил України та інших 

військових формувань або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено 

законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Початком призупинення військової служби є день внесення 

відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, 

повідомлення командира (начальника) військової частини про вчинене кримінальне 

правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту 

Збройних Сил України [12]. 

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та 

вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про 

проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, 

речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються. 

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку 

військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за 

вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, 

встановлені законодавством для військовослужбовців. 

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності 

Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні 

вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до 

пункту “г” частини другої, пункту “г” частини третьої, підпункту “д” пункту 1, підпункту “в” 

пункту 2 частини четвертої, підпунктів “е” пунктів 1 і 2, підпункту “в” пункту 3 частини п’ятої 

та підпункту “е” пункту 1, підпункту “д” пункту 2, підпункту “в” пункту 3 частини шостої 

статті 26 цього Закону, крім військовослужбовців, яким вироком суду визначено міру 

покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у 

дисциплінарному батальйоні. 

Військовослужбовці, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких 

звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 

Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі 

амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту “ґ” пункту 1 
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частини четвертої, підпунктів “д” пунктів 1 та 2 частини п’ятої та підпункту “д” пункту 1, 

підпункту “ґ” пункту 2 частини шостої статті 26 цього Закону. 

Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що 

набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно 

до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, 

військова служба та дія контракту продовжується [13–18]. У такому разі строк призупинення 

військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і 

призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового 

звання, та поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для 

військовослужбовців. 

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям 

виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та 

інші види забезпечення. 

Порядок призупинення та продовження військової служби визначається положеннями про 

проходження військової служби. 

3. Закінченням проходження військової служби вважається день виключення 

військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового закладу 

вищої освіти, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження 

військової служби громадянами України. 

4. 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 правопорядку. 

Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб 

рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу 

1. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу проводиться у військових закладах вищої освіти та військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти. У них здійснюється навчання курсантів, 

слухачів, студентів, ад’юнктів і докторантів. 

Підготовка громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом, може 

здійснюватися у військових закладах вищої освіти, навчальних частинах (центрах), військових 

частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки [33–48]. Порядок та умови 

направлення, проходження військової служби громадянами України під час такої підготовки 

визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

2. Порядок проведення підготовки громадян України для проходження військової служби 

на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу 

встановлюється Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої 

влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, спільно з центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

3. Зарахування громадян України до військових закладів вищої освіти та військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти проводиться на добровільних засадах відповідно 

до особистих заяв після успішного складення вступних іспитів та відповідних випробувань. 

4. Громадяни України, які в установленому порядку зараховані до військових закладів 

вищої освіти або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для здобуття певних 
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освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів і не мають звань офіцерського складу, вважаються 

курсантами, а ті, що мають такі звання, – слухачами. 

5. З громадянами України – курсантами в військового закладу вищої освіти, військового 

навчального підрозділу закладу вищої освіти укладається контракт про проходження 

військової служби (навчання) на строки, передбачені абзацом четвертим частини другої статті 

23 цього Закону [49–62]. Контракт про проходження військової служби на посадах осіб 

сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання 

укладається між громадянином та державою, від імені якої виступає уповноважений орган 

військового управління Збройних Сил України або іншого військового формування, для 

потреб якого він проходить підготовку, на строк, передбачений абзацами третім і шостим 

частини другої статті 23 Закону України про військову службу. 

6. Установлення правових відносин між курсантами, яким не виповнилося 18 років, і 

державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України. Порядок 

проходження ними військової служби (навчання) встановлюється положеннями про 

проходження військової служби громадянами України та іншими нормативно-правовими 

актами України. 

7. Курсанти з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 

після зарахування до військового закладу вищої освіти або військового навчального 

підрозділу закладу вищої освіти укладають новий контракт про проходження військової 

служби (навчання) на строки, передбачені абзацом четвертим частини другої статті 23 Закону 

України про військову службу. 

8. Курсантам, які не мали військового звання до зарахування до військового закладу вищої 

освіти або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, присвоюється військове 

звання рядового складу. За військовослужбовцями та військовозобов’язаними зберігаються 

військові звання, які вони отримали під час проходження військової служби. 

9. Військові звання випускникам військових закладів вищої освіти та військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти присвоюються в порядку, встановленому 

положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

10. Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати 

навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового закладу 

вищої освіти, а також особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби 

протягом п’яти років після закінчення військового закладу вищої освіти або військового 

навчального підрозділу закладу вищої освіти відповідно до підпунктів “д”, “е”, “є”, “з”, “и” 

пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України про військову службу, відшкодовують 

Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким 

підпорядковані ці заклади освіти, витрати, пов’язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, 

відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України [63–78]. У разі 

відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у 

судовому порядку. 

11. Курсанти чоловічої статі, відраховані з військових закладів вищої освіти та військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти (за винятком випадків, передбачених 

підпунктами “б”, “г”, “ґ” чи “ж” пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України про 

військову службу), направляються у військові частини для подальшого проходження 

військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової 

служби. При цьому у строк військової служби військовослужбовцям зараховується тривалість: 

строкової військової служби до вступу у військові заклади вищої освіти та військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти; 

військової служби за контрактом до вступу у військові заклади вищої освіти та військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти; 
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військової служби під час навчання у військових закладах вищої освіти та військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти із розрахунку два місяці служби (навчання) за 

контрактом – за один місяць строкової військової служби. 

12. Курсанти чоловічої статі, відраховані з військових закладів вищої освіти та військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти відповідно до підпунктів “б”, “г”, “ґ” чи “ж” 

пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України про військову службу, направляються у 

районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік. 

13. Курсанти жіночої статі, відраховані з військових закладів вищої освіти та військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти, звільняються з військової служби, якщо вони: 

не мають військово-облікової спеціальності, – без взяття на військовий облік; 

мають військово-облікову спеціальність, – з направленням у районні (міські) військові 

комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік. 

Звільнення з військової служби 

1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється: 

а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за 

станом здоров’я придатні до військової служби; 

б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у 

військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом 

здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку. 

2. Військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби на підставах: 

а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби – у строки, визначені 

Указом Президента України; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби; 

в) за сімейними обставинами – у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення 

внаслідок зміни сімейних обставин [79–92]. Військовослужбовці, які мають право на 

звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати; 

г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі. 

3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського 

складу, звільняються із служби на підставах: 

а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність або обмежену придатність до військової служби; 

в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; 

г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; 

ґ) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 

д) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову 

службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років; 

е) у зв’язку з припиненням громадянства України. 

4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, звільняються з військової служби на підставах: 

1) під час дії особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану): 

а) у строки, визначені Указом Президента України; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за 

винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України 

військової служби; 

в) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 
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г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 

військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років; 

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, 

дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); 

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є особою з 

інвалідністю I чи II групи; 

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю, яка має будь-які види порушень 

функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої 

категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, 

затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитини з інвалідністю, яка має функціональні 

порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, які відповідають критеріям для 

встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, 

а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним 

висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-

консультативної комісії для осіб до 18 років; 

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років; 

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; 

ґ) через службову невідповідність; 

д) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; 

е) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 

2) під час воєнного стану: 

а) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; 

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання. 

5. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову 

службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах: 

1) у мирний час: 

а) у зв’язку із закінченням строку контракту; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби або обмежену придатність до військової служби, за 

винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України 

військової служби; 

в) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі 

неможливості їх використання на службі; 

ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; 

д) через службову невідповідність; 

е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 

позбавлення права займати певні посади; 

є) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 

ж  у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням 

військовослужбовця); 

з) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; 
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и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

і) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 

близькій особі; 

ї) у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не 

відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади; 

й) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 

статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

к) у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та 

небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які 

проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом 

другим частини третьої статті 23 цього Закону; 

л) у зв’язку з припиненням громадянства України; 

м) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною 

першою статті 21-2 цього Закону; 

н) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 

військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 

необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

2) під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації – 

протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту 

введення воєнного стану – до оголошення демобілізації): 

а) у зв’язку із закінченням строку контракту; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за 

винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України 

військової служби; 

в) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі 

неможливості їх використання на службі; 

ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 

військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років; 

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, 

дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); 

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є особою з 

інвалідністю I чи II групи; 

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю, яка має будь-які види порушень 

функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої 

категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, 

затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитини з інвалідністю, яка має функціональні 

порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, які відповідають критеріям для 

встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, 

а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним 

висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-

консультативної комісії для осіб до 18 років; 

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років; 
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утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; 

д) через службову невідповідність; 

е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 

позбавлення права займати певні посади; 

є) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 

ж) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; 

з) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

и) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 

близькій особі; 

і) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 

статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

ї) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною 

першою статті 21-2 цього Закону; 

й) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення 

рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за 

контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час 

особливого періоду. 

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі 

служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, 

визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють 

керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого 

права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах 

оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні 

воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а 

також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій 

проти України, – протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань; 

к) які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад 

встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення 

демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо 

вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду. 

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі 

служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, 

визначені в абзаці другому підпункту "й" цього пункту цієї частини; 

л) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 

військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 

необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

3) з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається 

рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – до оголошення 

демобілізації: 

а) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; 

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання. 
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6. Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з 

військової служби на підставах: 

1) у мирний час: 

а) за власним бажанням; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність або обмежену придатність до військової служби; 

в) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі 

неможливості їх використання на службі; 

ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України; 

д) через службову невідповідність; 

е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 

позбавлення права займати певні посади; 

є) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 

ж) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

з) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 

близькій особі; 

и) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 

статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

і) у зв’язку із припиненням громадянства України; 

ї) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 

військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 

необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

2) під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації – 

протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту 

введення воєнного стану – до оголошення демобілізації): 

а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час; 

б) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

в) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі 

неможливості їх використання на службі; 

г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не 

висловили бажання продовжувати військову службу): 

військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років; 

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, 

дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); 

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини віком до 23 років, яка є особою з 

інвалідністю I чи II групи; 

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю, яка має будь-які види порушень 

функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої 

категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, 

затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитини з інвалідністю, яка має функціональні 

порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, які відповідають критеріям для 

встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
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необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, 

а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним 

висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-

консультативної комісії для осіб до 18 років; 

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років; 

утримання військовослужбовцем дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; 

ґ) через службову невідповідність; 

д) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи 

позбавлення права займати певні посади; 

е) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку; 

є) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця 

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

ж) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування 

близькій особі; 

з) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою 

статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 

и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів 

військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, 

необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

3) з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається 

рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – до оголошення 

демобілізації: 

а) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; 

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про 

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; 

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено 

покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі. 

Примітка. Терміни "пряме підпорядкування", "близька особа" вживаються у значенні, 

наведеному в Законі України "Про запобігання корупції". 

7. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, 

передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

8. У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за 

призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути 

відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців. 

9. Військовослужбовці, звільнені із строкової військової служби в запас або у відставку, 

забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, установленим Міністерством 

оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час 

перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів 

України [93–99]. Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть 

бути звільнені в запас у власному цивільному одязі. 

10. Військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є 

ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до 

досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося 

п’ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, 

передбачених підпунктами “в” пунктів 1 частин п’ятої та шостої цієї статті. 

11. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до 

районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України – 
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до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, 

військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України – до відповідного підрозділу 

Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік. 

Висновок. У результаті дослідження можна зробити висновок, що у заняттях 

військовим хортингом дуже важливим є не тільки розвиток навичок, необхідних саме 

в єдиноборстві, а й військово-прикладних навичок, що стануть у нагоді спортсменам 

при проходженні військової служби. Це означає, що у тренувальний процес 

спортсменів військового хортингу входить цілий великий комплекс засобів 

навантаження і відновлення, методики тренування спеціальної витривалості, що 

формують навички військово-спортивного характеру. Гармонійне чергування 

фізичного навантаження і відновлення після тренувань є запорукою підвищення рівня 

підготовленості спортсменів і розвитку фізичних якостей, а також оздоровлення. 

Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу проводиться у військових закладах вищої освіти та військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти. У них здійснюється навчання курсантів, 

слухачів, студентів, ад’юнктів і докторантів. Порядок проведення підготовки громадян 

України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського 

і старшинського та офіцерського складу встановлюється Міністерством оборони 

України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці 

заклади освіти, спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над вивченням мотивів 

фізичного виховання у спортсменів, впровадженням інноваційних підходів до 

освоєння військово-прикладних елементів у констатувальному, формувальному та 

контрольному експериментах буде конкретизована в результатах дослідження. 
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Training of military horting athletes for service in the Armed Forces 

of Ukraine in the positions of privates, sergeants and officers 
 
 

Abstract. This scientific article analyzes the requirements of the legislation of Ukraine 

on military service by students of military horting, features of the beginning, suspension 

and end of military service, time and place of military service. It is noted that the training 

of citizens of Ukraine for military service in the positions of officers is carried out in 

military institutions of higher education and military educational units of institutions of 

higher education. They train cadets, trainees, students, associate professors and doctoral 

students. Training of citizens of Ukraine accepted for military service under a contract 

may be carried out in military institutions of higher education, educational units (centers), 

military units by training in special training courses. The procedure and conditions of 

referral, military service by citizens of Ukraine during such training shall be determined 

by the provisions on military service by citizens of Ukraine. The procedure for training 

Ukrainian citizens for military service in the ranks of privates, sergeants and non-

commissioned officers and officers shall be established by the Ministry of Defense of 

Ukraine and other central executive bodies to which these educational institutions are 

subordinated, together with the central executive body in education and science. 

Enrollment of citizens of Ukraine in military institutions of higher education and military 

educational units of institutions of higher education is carried out on a voluntary basis in 

accordance with personal applications after successful completion of entrance exams and 

relevant tests. Recommendations on military service by students of military horting 

according to the requirements of the legislation of Ukraine are given. 
 
 

Key words: training of athletes, military service, physical education, military horting, 

citizens of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine.  
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