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Анотація

У монографії розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань
розслідування умисних вбивств військовослужбовців під час проведення
бойових дій. Проаналізовано сучасний стан злочинних правопорушень,
пов’язаних із вбивствами військовослужбовців в зоні проведення бойових дій
у Луганській і Донецькій областях. У криміналістичному розумінні надане
визначення поняття правопорушень, пов’язаних із вбивствами
військовослужбовців, наведено аргументи щодо підходу до визначення меж
початкового етапу розслідування правопорушень, пов’язаних із вбивствами
військовослужбовців.   

Розкрито специфіку взаємодії органів досудового розслідування з
державними й недержавними суб’єктами. Розглянуто особливості тактики
проведення окремих слідчих (розшукових) дій і надані практичні рекомендації.
Окреслено специфіку роботи з документами та висвітлені особливості
використання спеціальних знань під час досудового розслідування
правопорушень, пов’язаних із вбивствами військовослужбовців, і зроблено
акцент на сучасному стані та перспективах судових експертиз.   

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів
юридичних факультетів закладів вищої освіти, практичних працівників органів
слідства, прокуратури та суду.
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АНОТАЦІЯ

Саінчин О. С., Сиводєд І. С. Умисні вбивства військовослужбовців, 
які вчинені в умовах проведення бойових дій (кримінально-пра-
вовий, кримінальний процесуальний і криміналістичні 
аспекти). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

У монографії на основі дослідження комплексу питань, 
що виникають при розслідуванні умисних вбивств військово-
службовців під час проведення бойових дій, сформульовано нау-
кові положення та одержано результати, що у сукупності спря-
мовані на вирішення важливого наукового завдання в галузі 
криміналістичної методики й містить практичні рекомендації 
щодо збирання доказів у кримінальних провадженнях зазначе-
ної категорії. Дослідження є одним із перших в Україні комплекс-
ним дослідженням теоретичних і практичних проблем кримі-
налістичної характеристики та розслідування умисних вбивств 
військовослужбовців під час проведення бойових дій, з ураху-
ванням сучасного стану кримінального процесуального законо-
давства та правоохоронної діяльності.

Аналіз стану розслідування умисних вбивств військово-
службовців під час проведення бойових дій дав підстави кон-
статувати такі характерні риси: стабільно негативна тенденція 
до зростання розмірів вчинення умисних вбивств військовослуж-
бовців під час проведення бойових дій на тимчасово окупова-
них територіях Донецької та Луганської областей, що пов’язано 
з веденням масштабних бойових дій в зоні операції Об’єднаних 
сил; збереження значної питомої ваги цих злочинів у структурі 
корисливої насильницької злочинності; груповий характер зло-
чинних проявів, серед яких більшу половину становлять убив-
ства, які вчиняються на організованій і професійній основі, 
що пов’язані з вбивствами, замахом на вбивство та тяжкими 
тілесними ушкодженнями; використання вогнепальної, холод-
ної зброї, вибухових пристроїв; вчинення вбивств військовими 
іноземних держав, які мають професійні навички ведення бойо-
вих дій (снайпери, найманці тощо); збільшення обсягу завданих 
збитків та жертв злочину.

Розроблено наукові основи комплексної криміналістичної мето-
дики розслідування умисних вбивств військовослужбовців під час 



О. С. Саінчин, І. С. Сиводєд 
Умисні вбивства військовослужбовців, які вчинені в умовах проведення бойових дій…4

проведення бойових дій в умовах нового кримінального процесу-
ального законодавства, визначено її місце в системі видових (вну-
трішньовидових) і позавидових методик, а також структуру кри-
міналістичної характеристики, до якої включено такі елементи: 
спосіб підготовки, вчинення та приховування злочинів (включа-
ючи знаряддя і засоби); обстановку вчинення та слідову картину 
нападу; відомості про осіб, які вчинили злочини, та особу (осіб) 
потерпілого (потерпілих); предмет злочинного посягання.

Спосіб вчинення умисних вбивств військовослужбовців під 
час проведення бойових дій систематизовано за етапами зло-
чинної діяльності: приготування до вчинення; безпосереднє вчи-
нення; напад і приховування слідів злочину. Типові сліди умис-
них вбивств військовослужбовців під час проведення бойових дій 
є важливим орієнтиром у спрямуванні оперативно-розшукових 
заходів і процесуальних дій. Усі об’єкти, що містять слідову інфор-
мацію, умовно поділено на такі групи: транспортний засіб; інші 
речі матеріального світу; знаряддя чи засоби злочинної діяльності 
(окремо зброя та вибухівка); електронно-цифрові сліди; пам’ять 
людей. Встановлення точного часу і місця вчинення з поперед-
нім аналізом усієї отриманої інформації про подію дозволяє слід-
чому правильно кваліфікувати кримінальне протиправне діяння, 
а також визначити вірний напрям його розслідування. Предметом 
безпосереднього посягання виступають переважно матеріальні 
цінності, життя військовослужбовців частіше не тільки з корис-
них мотивів, а й з мотивів помсти, особисто неприязних відносин 
і приховування іншого злочину. Частина цих злочинів вчиняється 
за умов алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Зазначено, що труднощі розслідування умисних вбивств вій-
ськовослужбовців під час проведення бойових дій пов’язані 
з тим, що підготовка та вчинення цих злочинів носить, як пра-
вило, організований характер з використанням вибухових при-
строїв, холодної та вогнепальної зброї. Ретельна підготовка 
до вчинення злочину полягає у підборі засобів скоєння вбивства; 
визначення зброї, вибухових пристроїв, а також засобів пере-
сування; зборі інформації про об’єкт нападу (вид автомобіля, 
маршрут руху, кількість охорони, наявність супровідного тран-
спорту, врахування можливості швидкої допомоги); маскуванні 
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зовнішності злочинців, транспортного засобу; приховуванні слі-
дів злочину; приховуванні знарядь злочину.

Систематизовано типові слідчі ситуації по відношенню 
до суб’єкта вчинення злочину (вбивство вчинене невідомими осо-
бами; особа, яка вчинила напад і вбивство зникла, вона відома 
лише за ознаками зовнішності, які встигли запам’ятати очевидці 
та свідки; особу затримано на місці події, є свідки і матеріальні 
сліди) та запропоновано напрями розслідування й алгоритм про-
ведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій для кожного етапу при різних слідчих ситуаціях.

Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних підрозді-
лів та іншими суб’єктами (МОЗ України, ЗСУ, ДСНС України, УВКР, 
СБ України, МВС України) здійснюється у таких формах: а) проце-
суальні (виконання доручення слідчого про проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій з метою 
встановлення осіб, які вчинили умисне вбивство військовослуж-
бовців під час проведення бойових дій та інформування про 
їх результати; сприяння слідчому у проведенні окремих слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій); 
б) непроцесуальні (спільна діяльність у складі слідчо-оператив-
ної групи й планування початкового етапу розслідування; вза-
ємний обмін інформацією; опрацювання початкових матеріалів 
і висунення основних версій).

Процесуальні дії слідчого, що передбачені та регламенто-
вані кримінальним процесуальним законодавством, спрямовані 
на збирання, перевірку або використання доказів у криміналь-
ному провадженні. Розкриття та розслідування умисних вбивств 
військовослужбовців під час проведення бойових дій як еле-
менти процесуальної діяльності співвідносяться як загальне 
та окреме. Розслідування завжди проводиться з метою встанов-
лення істини шляхом вирішення подвійного завдання: з одного 
боку, встановлення особи злочинця та обставин злочинної діяль-
ності, пошук доказової інформації, а з іншого – належне проце-
суальне оформлення виявлених слідів й формування системи 
доказів для встановлення об’єктивної істини у кримінальному 
провадженні. Структуру розкриття злочину складають: слідчі 
(розшукові) дії, спрямованість і послідовність яких залежить від 
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ситуації розслідування; негласні слідчі (розшукові) дії в рамках 
досудового розслідування, які спрямовані на розв’язання пошу-
кових завдань і виконання доручень слідчого.

Визначено організаційно-тактичні засади проведення окре-
мих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні умисних 
вбивств військовослужбовців під час проведення бойових дій: 
огляд місця події (місця укриття, стеження за об’єктом до вчи-
нення нападу, де безпосередньо було вчинене вбивство; втечі 
(відходу) злочинців з місця події; де злочинці покинули зна-
ряддя злочину); допит очевидців, потерпілого, свідків, підозрю-
ваного; обшук; пред’явлення для впізнання, слідчий експери-
мент. Запропоновано порядок (програму) збирання стороною 
обвинувачення доказів учинення умисних вбивств військово-
службовців під час проведення бойових дій шляхом проведення 
комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих (роз-
шукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Окреслено порядок проведення, фіксації та використання 
результатів таких негласних слідчих (розшукових) дій у кримі-
нальних провадженнях досліджуваної категорії, зокрема: зняття 
інформації з телекомунікаційних мереж і встановлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу; візуальне спостере-
ження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль особи, 
місця; зняття інформації з електронних інформаційних систем; 
контроль за вчиненням злочину; обстеження публічно недо-
ступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що найпоширенішою формою застосування 
спеціальних знань у кримінальних провадженнях, розпочатих 
у зв’язку з розслідуванням умисних вбивств військовослуж-
бовців під час проведення бойових дій, є залучення експерта 
та проведення експертизи (дактилоскопічна, трасологічна, кри-
міналістичне дослідження холодної зброї, судово-психіатрична 
експертиза підозрюваних, судово-біологічна експертиза речових 
доказів, балістична).

Ключові слова: розслідування, умисне вбивство військово-
службовця, бойові дії, криміналістична характеристика, кримі-
нальне провадження, слідча ситуація, слідча (розшукова) дія, 
негласна слідча (розшукова) дія, спеціальні знання.
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