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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ І ДІЯЛЬНОСТІ 
З ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ

У статті підкреслено, що неможливо 
сформувати рекомендації стосовно ефек-
тивних засобів виявлення, розслідування 
та попередження військових злочинів без їх 
усебічного дослідження. Наголошено, що роз-
роблення нових і вдосконалення сучасних- 
наукових положень у частині досліджен-
ня військових злочинів і діяльності з їх ви-
явлення та розслідування неможливі без 
урахування вже вироблених і апробованих 
наукових позицій з окреслених питань. Здій-
снено аналіз стану наукових розробок з пи-
тань визначення поняття, ознак і особли-
востей кваліфікації названих протиправних 
діянь, а також діяльності з їх запобігання, 
виявлення та розслідування. З’ясовано, що 
військові злочини є об’єктом дослідження 
таких наук кримінального циклу, як кримі-
нальне право, кримінологія, кримінальний 
процес і криміналістика. Встановлено, що 
у наукових дослідженнях основна увага при-
діляється питанням кримінальної відпо-
відальності як групи військових злочинів, 
так і окремих їх різновидів; призначення 
військовослужбовцям покарання; криміно-
логічної характеристики вказаних проти-
правних діянь і їх запобігання. Зазначено, 
що кримінальні процесуальні та криміна-
лістичні аспекти виявлення та розсліду-
вання військових злочинів висвітлено фраг-
ментарно, що вказує на необхідність більш 
інтенсивного здійснення наукових пошуків у 
цьому напрямі. 

 БЕРШОВ Геннадій Євгенович - кандидат юридичних наук,
голова Другого апеляційного адміністративного суду
                                                                  https://orcid.org/0000-0002-3439-5544

УДК 343.98
DOI 10.32782/LAW.UA.2021.3.10

Ключові слова: військові злочини, науко-
ві дослідження, криміналістична методика, 
криміналістична характеристика, досудове 
розслідування, кримінальне провадження.

Постановка проблеми
Безпека держави залежить від багатьох 

факторів, одним із яких є належна організа-
ція проходження військової служби. Проте 
доводиться констатувати, що останніми ро-
ками в Україні часто зустрічаються випадки 
порушення порядку проходження військо-
вої служби, зокрема й шляхом вчинення сус-
пільно небезпечних діянь у вказаній сфері. 
Іншими словами, зростає питома вага скоє-
них військових злочинів. У цьому контексті 
особливого значення набуває питання про 
виявлення, розслідування та попередження 
військових кримінальних правопорушень. 
Щоб розробити дієві та прикладні рекомен-
дації стосовно ефективного досудового роз-
слідування військових злочинів, насамперед 
необхідно з’ясувати стан наукових розробок 
з питань визначення поняття, ознак і осо-
бливостей кваліфікації названих протиправ-
них діянь, а також діяльності з їх запобіган-
ня, виявлення та розслідування. Саме цим 
і обумовлюється актуальність обраної тема-
тики дослідження, адже розроблення нових 
і вдосконалення сучасних наукових поло-
жень, зокрема в частині дослідження вій-
ськових злочинів і діяльності з їх виявлення 
та розслідування, неможливе без урахуван-
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ня вже вироблених і апробованих наукових 
позицій з окреслених питань. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Поняття, сутність, система військових 
злочинів, а також питання про призначен-
ня покарань військовослужбовцям неодно-
разово досліджували у своїх працях такі 
вчені, як: Х.М. Ахметшин, З.О. Ашитов, 
В.М. Білоконєв, В.П. Бодаєвський, В.О. Бу-
гаєв, В.К. Грищук, М.І. Карпенко, В.І. Каси-
нюк, А.Р. Мухамеджанова, Т.Б. Ніколаєнко, 
А.М. Ониськів, М.І. Панов, М.М. Сенько, 
М.С. Туркот, Фалєєв М.І., М.І. Хавронюк 
та інші. Кримінологічний аналіз військо-
вих злочинів здійснювали В.В. Бондарєв, 
Є.М. Пащенко, Є.Б. Пузиревський; специ-
фіку кримінальної процесуальної діяльності 
в кримінальних провадженнях про окремі 
військові злочини досліджували М.З. Луців, 
О.С. Ткачук; криміналістичну характерис-
тику, рекомендації щодо організації розслі-
дування окремих видів військових злочинів 
з урахуванням ситуаційного підходу та так-
тики проведення слідчих (розшукових) дій 
при розслідування вказаних протиправних 
діянь надавали Ю.М. Береза, В.В. Давиден-
ко, В.С. Давиденко, А.Г. Воєвода, М.І. Кар-
пенко й інші. Проте багато питань досі зали-
шаються малодослідженими чи не дослідже-
ними взагалі. Тому в цій статті ставимо пе-
ред собою наступне наукове завдання – за 
допомогою аналізу наукових напрацювань 
з’ясувати стан наукових досліджень військо-
вих злочинів і діяльності з їх виявлення та 
розслідування. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Загальноприйнято будь-які криміналь-
ні правопорушення досліджувати науками 
кримінального циклу з різних аспектів, а 
саме: кримінально-правового, криміноло-
гічного, кримінального процесуального та 
криміналістичного. У такий спосіб забез-
печується всебічність і повнота науково-
го пошуку, що, у свою чергу, дозволяє ви-
окремити специфіку кримінально-правової 
кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти встановленого порядку несення вій-

ськової служби, визначення детермінант 
указаних протиправних діянь і заходів з їх 
запобігання, здійснення кримінальної про-
цесуальної діяльності під час розслідування 
названих правопорушень і судового про-
вадження стосовно таких суспільно небез-
печних діянь, техніко-криміналістичного та 
тактичного забезпечення діяльності з вияв-
лення та досудового розслідування військо-
вих кримінальних правопорушень. Тому, 
з’ясовуючи стан наукових досліджень вій-
ськових злочинів і діяльності з їх виявлен-
ня та розслідування, вважаємо за необхід-
не проаналізувати наукові напрацювання у 
галузі кримінального права, кримінології, 
кримінального процесу та криміналістики.

Розслідування кримінальних правопору-
шень завжди розпочинається з попередньої 
кримінально-правової кваліфікації проти-
правного діяння. Відповідно, потрібно чіт-
ко розрізняти склади кримінальних право-
порушень і кваліфікуючі ознаки суспільно 
небезпечних діянь. Не є винятком у цьому 
аспекті й військові злочини, через що вели-
ка кількість наукових досліджень присвя-
чена з’ясуванню особливостей визначення 
складів військових кримінальних правопо-
рушень, їх кримінально-правової кваліфі-
кації, притягненню за їх вчинення до кри-
мінальної відповідальності та призначення 
покарання. 

Передусім слід відзначити, що Україна, 
формуючи свою правову систему та правову 
науку, використовує наукові здобутки, отри-
мані науковцями ще за часів Радянського 
Союзу. Тому вбачається цілком логічним і 
виправданим той факт, що чимало наукових 
праць тих часів лягли в основу сучасних на-
укових досліджень, зокрема присвячених 
військовим злочинам і їх розслідуванню. 
У цьому контексті вважаємо доречним на-
звати основні наукові здобутки радянських 
учених, які активно використовуються під 
час формування сучасних наукових позицій 
і шкіл. Зокрема, М.І. Фалєєв визначає цілі 
військового покарання [1]; Х.М. Ахметшин 
визначає особливості кваліфікації військо-
вих злочинів [2]; З.О. Ашитов досліджує 
кримінальну відповідальність військово- 
службовців за порушення порядку корис-
тування та збереження воєнного майна [3]; 
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О.О. Тер-Акопов з’ясовує правові основи 
відповідальності за військові злочини [4]; 
А.Г. Горний, Х.М. Ахметшин, О.М. Мед-
вєдєв, Є.М. Самойлов, О.О. Тер-Акопов у 
коментарях до закону про кримінальну від-
повідальність за військові злочини надають 
визначення вказаним злочинам і характе-
ризують склади окремих військових злочи-
нів [5]; З.М. Абдуллаев досліджує теоретич-
ні основи криміналізації військових суспіль-
но небезпечних діянь [6]; тощо.

За часів незалежності України питання 
кримінальної відповідальності за військові 
злочини не втратило своєї актуальності, про 
що свідчать наступні наукові дослідження.

На дисертаційному рівні питання про 
кримінальну відповідальність за військові 
злочини взагалі й окремі їх різновиди до-
сліджувала низка вчених з галузі кримі-
нального права. Зокрема, М.І. Хавронюк і 
М.С. Туркот розглядають питання про кри-
мінальну відповідальність за такий різно-
вид військового злочину як перевищення 
військовою посадовою особою влади чи по-
садових повноважень [7; 8]; В.І. Касинюк, 
В.М. Білоконєв визначають особливості 
кримінальної відповідальності військово- 
службовців за порушення правил водіння 
або експлуатації машин [9]; В.К. Грищук, 
М.М. Сенько з’ясовують питання кримі-
нальної відповідальності за самовільне за-
лишення військової частини або місця 
служби [10; 11]; В.П. Бодаєвський встанов-
лює специфіку кримінальної відповідаль-
ності військовослужбовців за корисливі 
посягання на військове майно (ст. 410 КК 
України) [12]; А.Р. Мухамеджанова здій-
снює кримінально-правову характеристи-
ку насильства над населенням у районі во-
єнних дій (ст. 433 Кримінального кодексу 
України) [13]; А.М. Ониськів розглядає пи-
тання кримінальної відповідальності за по-
рушення порядку проходження військової 
служби, вчинені в умовах особливого періо-
ду або в бойовій обстановці [14]; тощо.

Комплексно групу таких кримінальних 
правопорушень, як військові злочини, а та-
кож особливості призначення для вказаних 
протиправних діянь покарань досліджує 
В.О. Бугаєв, який у дисертації на тему «Вій-
ськові злочини і покарання» виявляє специ-

фіку кримінально-правових ознак військо-
вих злочинів у сучасному українському зако-
нодавстві, а також особливості і принципи 
правового закріплення цих діянь у Кримі-
нальному кодексі України, надає їх харак-
теристику і досліджує відмінність названих 
злочинів від дисциплінарних проступків і 
загальнокримінальних діянь; надає юри-
дичну характеристику складу військового 
злочину, аналізує особливий зміст і специфі-
ку кожного елемента складу; будує та дослі-
джує систему військових злочинів, а також 
здійснює аналіз проблеми співучасті в цих 
діяннях; аналізує особливості кримінальної 
відповідальності за скоєння військових зло-
чинів і спеціальних покарань, які застосову-
ються за їх вчинення; розробляє рекомен-
дації щодо правильного застосування норм 
військово-кримінального законодавства 
при кваліфікації військових злочинів і при-
значенні покарань за них; формулює про-
позиції щодо вдосконалення кримінально-
правових норм, які регламентують поняття 
військового злочину та передбачають від-
повідальність за скоєння конкретних діянь 
проти порядку несення військової служби, а 
також відповідних керівних постанов Пле-
нуму Верховного Суду України [15].

Досить детально питання кримінальної 
відповідальності за злочини проти встанов-
леного порядку несення військової служби, 
проблеми кваліфікації цих злочинів, від-
межування їх від суміжних злочинів та ді-
янь, що не є злочинними, розглядаються 
авторським колективом за ред. М.І. Панова 
у навчальному посібнику «Злочини проти 
встановленого порядку несення військової 
служби (військові злочини)» [16]. 

Не меншу увагу проблематиці визна-
чення поняття, системи та кваліфікації вій-
ськових злочинів за кримінальним правом 
України приділяє й С.О. Харитонов. Уче-
ний у своїх наукових працях розглядає те-
оретичні й методологічні засади криміналь-
ної відповідальності за військові злочини, 
проводить історико-порівняльний дискурс 
та визначає соціальну обумовленість кри-
мінальної відповідальності за ці злочини; 
здійснює теоретичне узагальнення і про-
понує нове вирішення питань про поняття 
«військовий злочин» та «склад військового 
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злочину»; визначає систему військових зло-
чинів та її місце в системі Кримінального 
кодексу України; розглядає спірні питання 
кваліфікації військових злочинів та особли-
вості застосування покарання [17; 18].

Теоретичні та прикладні аспекти злочи-
нів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військових злочинів) до-
сліджує М.І. Карпенко. При цьому науков-
цем здійснено аналіз витоків та ґенези кри-
мінальної відповідальності за військові зло-
чини на теренах сучасної України за період 
з ХІ ст. по сьогодення; розглянуто питання 
історії становлення системи військових зло-
чинів, військового правопорядку як об’єкта 
кримінально-правової охорони, об’єктно-
суб’єктну характеристику військових зло-
чинів, питання кваліфікації та заходи кри-
мінально-правового характеру за їх вчинен-
ня; здійснено порівняльно-правовий аналіз 
системи військових злочинів за КК України 
та інших держав світу; сформульовано про-
позиції щодо перегляду як змісту родового 
об’єкта військових злочинів, так і системи в 
цілому [19; 20].

Теоретико-правові засади призначення 
та виконання спеціальних покарань щодо 
військовослужбовців визначає Т.Б. Нікола-
єнко. Зокрема, вчена розкриває особливості 
ґенези становлення інституту спеціальних 
покарань, що призначаються військово- 
службовцям, у їхній історичній ретроспек-
тиві; розробляє методологічну основу дослі-
дження та доводить, що покарання, застосо-
вувані до військовослужбовців, становлять 
невід’ємний елемент єдиної системи пока-
рань; досліджує правовий статус військо-
вослужбовця як суб’єкта кримінально-пра-
вових правовідносин, характеризує його 
сутність та ознаки; виявляє тенденції засто-
сування спеціальних покарань до військо-
вослужбовців, зважаючи на зміни правового 
режиму в державі й з огляду на гуманізацію 
законодавства, перспективи їхнього розви-
тку [21].

Поряд із кримінально-правовою харак-
теристикою військових злочинів чимало 
вчених здійснює кримінологічну характе-
ристику виокремлених протиправних ді-
янь з метою визначення їх детермінант і 
ефективних заходів їх запобігання. Інши-

ми словами, військові злочини виступають 
об’єктом дослідження багатьох учених-кри-
мінологів. Наприклад, В.В. Бондарєв здій-
снює кримінологічний аналіз нестатутних 
взаємовідносини серед військовослужбовців 
Збройних сил України, а також насильства 
серед військовослужбовців і пропонує спо-
соби їх попередження [22; 23]; Є.Б. Пузи-
ревський піддає кримінологічному аналізу 
групу військових злочинів, у результаті чого 
виокремлює причини й умови вчинення на-
званих діянь і визначає особливості їх запо-
бігання [24]; Є.М. Пащенко надає криміно-
логічну характеристику та вказує на шляхи 
та засоби запобігання насильницькій зло-
чинності військовослужбовців [25]; і т. п.

Кримінально-правова кваліфікація вій-
ськових злочинів здійснюється задля визна-
чення складу конкретного протиправного 
діяння, щоб забезпечити ефективне його до-
судове розслідування та судове проваджен-
ня. Тільки в такому разі вдасться притягнути 
винних осіб і призначити їм заслужене пока-
рання. У зв’язку з цим важливо досліджува-
ти не тільки кримінальні правопорушення 
проти встановленого порядку несення вій-
ськової служби, а й діяльність з їх виявлення 
та розслідування. Цим займаються вчені-фа-
хівці в галузі кримінального процесу та кри-
міналістики. Разом із тим варто відзначити, 
що питанню виявлення та розслідування 
військових злочинів приділялося значно 
менше уваги, аніж їх кримінально-правовій 
і кримінологічній характеристиці. Зокре-
ма, специфіку кримінальної процесуальної 
діяльності у кримінальних провадженнях 
про злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (статті 407–409 
Кримінального кодексу України) на стадії 
досудового розслідування з’ясовує М.З. Лу-
ців [26], а особливості судового слідства як 
складової судового провадження у справах 
про насильство серед військовослужбовців 
встановлює О.С. Ткачук [27].

Криміналістичні рекомендації стосовно 
методики розслідування окремих різнови-
дів військових злочинів, а також тактики 
та техніко-криміналістичного забезпечення 
проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій можна зустріти в працях наступних нау-
ковців. В.С. Давиденко у кандидатській дис-
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ертації формує основи методики розсліду-
вання злочинів, пов’язаних з порушенням 
статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями за відсутності відносин 
підлеглості [28], а в монографічному дослі-
дженні визначає й характеризує проблеми 
тактики та методики розслідування насиль-
ницьких злочинів, вчинених військовослуж-
бовцями [29]; А.Г. Воєвода наводить основні 
положення методики розслідування злочи-
нів, пов’язаних з порушенням правил водін-
ня або експлуатації військових машин [30]; 
В.В. Давиденко будує методику розсліду-
вання самовільного залишення військової 
частини або місця служби [31]; Ю.М. Береза, 
К.О. Чаплинський визначають теоретичні 
засади методики розслідування незаконно-
го заволодіння військовослужбовцем збро-
єю, бойовими припасами та вибуховими ре-
човинами [32]; і т. д.

М.І. Карпенко у монографії за редакці-
єю В.К. Матвійчука здійснює комплексне 
дослідження військових злочинів з декіль-
кох аспектів. Мова йде про те, що вчений 
поряд із кримінально-правовою характе-
ристикою злочинів, передбачених розді-
лом ХІХ Особливої частини Кримінально-
го кодексу України, до системи яких, окрім 
загальновійськових та службових злочинів, 
відносяться спеціальні військові злочини, 
пов’язані з відповідальністю за жорстоке, 
нелюдське поводження або насильство над 
населенням та дотриманням їх фундамен-
тальних прав з боку військових службових 
осіб, визначає особливості методики розслі-
дування окремих різновидів військових зло-
чинів, а також визначає причини вчинення 
та заходи із запобігання як військових зло-
чинів узагалі, так і насильницьких злочинів 
військовослужбовців, корисливих злочинів 
військовослужбовців, військових злочинів 
анархічної мотивації, необережних злочи-
нів легковажної мотивації зокрема [33].

Висновки
Отже, військові злочини є об’єктом до-

слідження наук кримінального циклу, через 
що стан їх наукових досліджень та діяльнос-
ті з їх виявлення та розслідування з’ясовано 
за допомогою аналізу наукових напрацю-
вань з таких галузей знань як кримінальне 

право, кримінологія, кримінальний процес і 
криміналістика. Наголошено, що у наукових 
дослідженнях основна увага приділяється 
питанням кримінальної відповідальності як 
групи військових злочинів, так і окремих їх 
різновидів; призначення військовослужбов-
цям покарання; кримінологічної характе-
ристики вказаних протиправних діянь і їх 
запобігання. При цьому кримінальні про-
цесуальні та криміналістичні аспекти вияв-
лення та розслідування військових злочи-
нів висвітлено фрагментарно, що вказує на 
необхідність більш інтенсивного здійснення 
наукових пошуків у цьому напрямі.
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THE STATE OF SCIENTIFIC RE-

SEARCH OF MILITARY CRIMES AND AC-
TIVITIES FOR THEIR DETECTION AND 

INVESTIGATION
In the article has been emphasized that it is 

not possible to formulate recommendations on 
effective means of detecting, investigating and 
preventing war crimes without comprehensive 
investigation. It has been emphasized that the 
development of new and improvement of ex-
isting scientific provisions in terms of research 
of war crimes and activities for their detection 
and investigation is impossible without taking 
into account the already developed and tested 
scientific positions on the outlined issues. The 
analysis of a condition of scientific develop-
ments in the field of definition of concept, signs 
and features of qualification of the named illegal 

actions, and also activity on their prevention, 
detection and investigation has been carried 
out. It has been established that war crimes are 
the object of study of such sciences of the crimi-
nal cycle as criminal law, criminology, criminal 
procedure and criminology. The study of war 
crimes in several respects ensures the com-
prehensiveness and completeness of scientific 
research, which, in turn, allows to identify the 
specifics of criminal qualification of criminal of-
fenses against the established order of military 
service, determining the determinants of these 
illegal acts and measures to prevent them, 
criminal proceedings during the investigation 
of the mentioned offenses and court proceed-
ings concerning such socially dangerous acts, 
technical-criminological and tactical support of 
activity on detection and pre-trial investigation 
of military criminal offenses. It has been estab-
lished that in scientific researches the main at-
tention is paid to questions of criminal respon-
sibility both of group of war crimes, and their 
separate kinds; sentencing servicemen; crimi-
nological characteristics of these illegal acts and 
their prevention. Criminal law qualification of 
war crimes is carried out in order to determine 
the composition of a particular illegal act, to 
ensure its effective pre-trial investigation and 
trial. Only in this case will it be possible to at-
tract the guilty and impose a deserved punish-
ment. In this regard, it is important to inves-
tigate not only criminal offenses against the 
established order of military service, but also 
activities to identify and investigate them. It has 
been noted that the criminal procedural and 
forensic aspects of detection and investigation 
of war crimes are covered in fragments, which 
indicates the need for more intensive research 
in this area. 

Keywords: war crimes, scientific research, 
forensic methods, forensic characteristics, pre-
trial investigation, criminal proceedings.


