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У дисертації здійснено комплексне дослідження, результатом якого 

стало вирішення актуального наукового завдання формування сучасної 

методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

ухиленням від військової служби. 

Розкрито ступінь наукової розробленості методики розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби, 

структуру та видову належність такої методики. Вперше запропоновано 

сучасну комплексну міжвидову методику розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби, що на основі 

зазначеного загального способу їх вчинення охоплює як правопорушення у 

сфері забезпечення призову та мобілізації (ст.ст. 335, 336, 337 КК) так і 

злочини проти встановленого порядку несення військової служби (ст.ст. 407, 

408, 409 КК); її елементами є: загальні положення (відомості про структуру та 

криміналістичну класифікацію досліджуваних кримінальних правопорушень), 

криміналістична характеристика останніх (винних осіб, способів вчинення, 

обстановки та «слідової картини»), а також рекомендації з розслідування 

(організаційного характеру, особливостей початкового та специфіки 

подальшого етапів розслідування). Набули подальшого розвитку знання щодо 

наукової розробленості методики розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби. 

Визначено найголовніші для побудови відповідної методики 

розслідування критерії класифікації кримінальних правопорушень, пов’язаних 



з ухиленням від військової служби, та запропоновано відповідну 

класифікацію. Вперше як найголовніші для побудови методики розслідування 

визначено такі критерії класифікації кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з ухиленням від військової служби: криміналістичний критерій 

способу вчинення як системоутворюючий відповідної методики; кримінально-

правовий, оскільки визначення родового об’єкта автоматично вказує на 

специфіку суб’єктів досліджуваних кримінальних правопорушень; 

кримінально-процесуальний критерій підслідності, що істотно впливає на 

організацію взаємодії у розслідуванні. Удосконалено класифікацію 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби, 

що розподілені на правопорушення у сфері ухилення від призову та мобілізації 

і військові злочини, пов’язані з ухиленням від служби. 

Охарактеризовано осіб, якими вчиняються кримінальні 

правопорушення, пов’язані з ухиленням від військової служби. Набула 

подальшого розвитку характеристика осіб, якими вчиняються кримінальні 

правопорушення, пов’язані з ухиленням від військової служби. 

Підкреслено, що у характеристиці осіб, якими вчиняються кримінальні 

правопорушення, пов’язані з ухиленням від військової служби, окрім 

традиційних для криміналістики біологічних, соціальних та психологічних 

складових, дуже суттєвим є правовий аспект, що на основі норм чинного 

кримінального права, законодавства про військовий обов’язок і військову 

службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, альтернативну (невійськову) 

службу, закріплює питання: визначення категорій, що підпадають (або не 

підпадають) під поняття «військовослужбовець», «призовник», 

«військовозобов’язаний», «резервіст»; осіб, щодо яких є рішення комісій у 

справах альтернативної служби; які не можуть бути притягнуті до 

кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову військову 

службу; не підлягають призову на військову службу під час мобілізації; 

підлягають виключенню з військового обліку тощо. 



Визначено способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних 

з ухиленням від військової служби. Удосконалено диференціацію способів 

вчинення злочинів, пов’язаних з ухиленням від військової служби, що 

розподілені на способи ухилення від призову та мобілізації і способи вчинення 

військових злочинів, пов’язаних з ухиленням від служби; ці способи 

охарактеризовано шляхом їх поділу на пасивні та активні. Вперше самовільне 

залишення військової частини або місця служби, так само як і дезертирство, 

віднесено до групи військових кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

ухиленням від служби, що продиктовано інтересами криміналістичного 

дослідження, загальністю способів учинення та метою винної особи на певний 

час виключити себе зі сфери військово-службових відносин. 

Окреслено обстановку та «слідову картину» кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби. Удосконалено 

обстановку, як елемент криміналістичної характеристики кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби, за рахунок 

віднесення до неї, окрім темпоральних і територіальних елементів, 

характеристики таких умов вчинення досліджуваних злочинів як особливий 

період, воєнний стан чи бойова обстановка, а також факторів і умов здійснення 

підготовки та ведення бою (операції). Набула подальшого розвитку «слідова 

картина» як елемент характеристики кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з ухиленням від військової служби. 

Наголошено, що поняття «особливий період» є родовим відносно 

підпорядкованого йому видового поняття «воєнний стан», а «бойова 

обстановка» перебуває з ними у відношеннях супідрядності. Найважливішими 

факторами і умовами, за яких здійснюються підготовка та ведення бою 

(операції), визнано: стан сил противника; стан своїх військ, включаючи 

сусідів; характер місцевості, кліматичні, гідрометеорологічні та 

топогеодезичні дані; пора року і доби; терміни підготовки до бойових дій і 

виконання поставленого бойового завдання. Елементами загальної бойової 



обстановки можуть бути ядерна, біологічна, радіаційна, інженерна, хімічна, 

медична види обстановки. 

Запропоновано основні підходи та напрями вдосконалення організації 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від 

військової служби. Вперше визначено основні підходи (на організаційно-

управлінському й організаційно-тактичному рівнях) і напрями вдосконалення 

організації розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

ухиленням від військової служби. Такими напрямами, що передбачають 

конкретні визначені заходи, визнано: вдосконалення внутрішньої взаємодії 

підрозділів Національної поліції у розслідуванні кримінальних 

правопорушень, що посягають на встановлений порядок забезпечення призову 

і мобілізації, їх зовнішня взаємодія з територіальними центрами 

комплектування та соціальної підтримки й органами місцевого 

самоврядування; оптимізацію взаємодії органів досудового розслідування з 

підрозділами Національної поліції і Збройних сил України під час 

розслідування військових злочинів; забезпечення координації та організацію 

належного процесуального керівництва. Запропоновано конкретні зміни та 

доповнення до таких нормативно-правових актів: Закон України «Про органи 

і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», інструкції та 

положення з організації роботи Національної поліції: підрозділів дільничних 

офіцерів поліції, ювенальної превенції, карного розшуку, інформаційно-

телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції 

України», наказів Офісу Генерального прокурора. Всі зазначені пропозиції з 

удосконалення нормативно-правових актів розроблено з урахуванням чинного 

кримінального, кримінального процесуального, оперативно-розшукового та 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу. 

Наголошено, що на організаційно-тактичному рівні основним аспектом 

є питання формування переліку обставин, що підлягають встановленню у 

кримінальних провадженнях про ухилення від проходження військової 

служби. Поряд з основними обставинами, передбаченими ст. 91 КПК, вони 



також повинні бути доповнені такими, що сприяють розв’язанню 

кваліфікаційних завдань у провадженнях досліджуваної категорії: 1) у 

кримінальних правопорушеннях у сфері забезпечення призову та мобілізації: 

наявність попереднього попередження, зробленого відповідним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, у разі 

ухилення військовозобов’язаного від військового обліку; 2) кваліфікуючими 

обставинами у військових злочинах, пов’язаних з ухиленням від служби: 

а) тривалість нез’явлення військовослужбовця у разі самовільного залишення 

військової частини або місця служби; б) дезертирство зі зброєю або за 

попередньою змовою групою осіб; в) вчинення в умовах особливого періоду, 

в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. 

Розкрито особливості початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби. Вперше з 

урахуванням загального складного тактичного завдання початкового етапу 

розслідування ‒ розшуку винної особи (призовника, військовозобов’язаного, 

резервіста чи військовослужбовця, які ухиляються), що обумовлює 

необхідність залучення великої кількості сил та засобів слідчих, оперативних 

та спеціальних підрозділів, у тому числі на рівні міжвідомчої взаємодії, 

обґрунтовано необхідність ведення відповідних операцій: переважно 

профілактичних у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням 

від призову чи мобілізації, і тактичних у військових злочинах. Розкрито 

структуру цих операцій, що складаються з комплексу слідчих, у тому числі 

негласних, (розшукових) дій та поліцейських (оперативно-розшукових) 

заходів. 

Констатовано, що операція у кримінальних правопорушеннях, 

пов’язаних з ухиленням від призову чи мобілізації, у своєму негласному 

компоненті передбачає такі негласні слідчі (розшукові) дії, що не пов’язані із 

обмеженням конституційних прав і свобод громадян чи втручанням у 

приватне спілкування: зняття інформації з електронних інформаційних 

систем, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або 



утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту; 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; використання 

конфіденційного співробітництва; отримання доступу до відомостей 

операторів засобів стільникових систем рухомого зв’язку. 

Підкреслено, що тактична операція у військових злочинах, пов’язаних із 

ухиленням, по їх нетяжкій складовій за ч.ч. 1-3 ст. 407 та ч. 1 ст. 408 КК, також 

передбачає вищезазначені негласні слідчі (розшукові) дії, а по тяжких 

злочинах за ч.ч. 4, 5 ст. 407 та ч.ч. 2-4 ст. 408 КК, ‒ ще й такі негласні слідчі 

(розшукові) дії як накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка, 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття 

інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких обмежується 

її власником, володільцем або утримувачем або пов’язаний з подоланням 

системи логічного захисту, спостереження за особою, річчю або місцем. Ці та 

інші заходи здійснюються у межах місцевого, а за наявності підстав, і 

державного видів розшуку. 

Обгрунтовано, що структурою обох видів операцій передбачаються такі 

поліцейські чи оперативно-розшукові заходи як: опитування осіб за їх згодою, 

використання їх добровільної допомоги; відвідання житлових та інші 

приміщень за згодою їх власників; використання конфіденційного 

співробітництва; отримання від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або 

за винагороду інформації; застосовування автоматизованих інформаційних 

систем; вилучення, дослідження та використання у пошукових заходах 

цифрової інформації, зафіксованої камерами візуального спостереження; 

застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної 

зброї; організація засідок; прочісування місцевості; проведення операцій із 

захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також 

необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій: огляд, допит, обшук тощо. 

Визначено специфіку проведення окремих слідчих (розшукових) дій на 

подальшому етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

ухиленням від військової служби.  



Зазначено, що початок подальшого етапу розслідування у кримінальних 

провадженнях, пов’язаних з ухиленням від військової служби, обумовлений 

можливістю проведення з підозрюваним (в тому числі після його затримання) 

комплексу слідчих (розшукових) дій, що алгоритмізовані як для кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від призову чи мобілізації, так і для 

військових злочинів, пов’язаних із ухиленням. 

Констатовано, що дієвим тактичним прийомом, що активізує процес 

розслідування на його подальшому етапі, є пропозиція підозрюваному укласти 

угоду про визнання винуватості, передусім у кримінальних провадженнях про 

ухилення від призову та мобілізації. У середньому такі угоди укладаються: у 

74 % ухиленнь від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів; 

53 % ухилень від призову на строкову військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу; 52 % ухиленнь від призову на військову 

службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за 

призовом осіб із числа резервістів в особливий період; 45 % ухилень від 

військової служби шляхом самокалічення або іншим способом; 16 % 

самовільного залишення військової частини або місця служби; 11 % 

кримінальних проваджень про дезертирство. 

Ключові слова: методика розслідування окремих видів злочинів; 

криміналістична характеристика злочинів; кримінальні правопорушення, 

пов’язані з ухиленням від військової служби; кримінальні правопорушення у 

сфері ухилення від призову та мобілізації; військові злочини, пов’язані з 

ухиленням від служби; організація розслідування; початковий етап 

розслідування; подальший етап розслідування. 

  



SUMMARY 

 

Tуshchenko Y. V. Methodology of investigation of criminal offences 

related to evasion from military service. – Qualification scientific work, 

manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Doctor of philosophy (Ph.D). Specialty 081 "Law". ‒ 

International Humanitarian University, Odessa, 2021. 

In the thesis, a comprehensive study was carried out, which resulted in the 

solution of an actual scientific problem of forming a contemporary methodology for 

investigating criminal offenses related to evasion from military service. 

The extent of scientific development of the methodology for investigating 

criminal offenses related to evasion from military service, the structure, and species 

affiliation of such a methodology are revealed. For the first time, a modern 

comprehensive interspecific methodology for investigating criminal offenses related 

to evasion from military service is proposed, which, based on this general method 

of their commission, covers both offenses in the field of providing conscription and 

mobilization (articles 335, 336, 337 of the Criminal Code) and crimes against the 

established procedure for military service (articles 407, 408, 409 of the Criminal 

Code); its elements are: general provisions (information on the structure and forensic 

classification of the criminal offenses understudy), forensic characteristics of the 

latter (perpetrators, methods of commission, situation and "trace picture"), as well 

as recommendations for investigation (organizational nature, features of the initial 

and specifics of the subsequent stages of Investigation). Knowledge about the 

scientific development of methods for investigating criminal offenses related to 

evasion from military service has been further evolved. 

The most important criteria for classifying criminal offenses related to evasion 

from military service for constructing an appropriate investigative methodology are 

identified, and the corresponding classification is proposed. For the first time, the 

following criteria for classifying criminal offenses related to evasion from military 

service were defined as the main criteria for constructing an investigation 



methodology: the forensic criterion of the method of commission as a system-

forming method of the corresponding methodology; criminal law, since the 

definition of a generic object automatically indicates the specifics of the subjects of 

the studied criminal offenses; criminal procedure criterion of jurisdiction, which 

significantly affects the organization of interaction in the investigation. The 

classification of criminal offenses related to evasion from military service has been 

improved, which are divided into offenses in the field of evasion from conscription 

and mobilization and war crimes related to evasion from service. 

The thesis describes the persons who commit criminal offenses related to 

evasion from military service. The characteristics of persons who commit criminal 

offenses related to evasion from military service have been further developed. 

It is emphasized that in the characteristics of persons who commit criminal 

offenses related to evasion from military service, in addition to the traditional 

biological, social and psychological components for criminalistics, the legal aspect 

is very significant, based on the norms of current criminal law, legislation on military 

duty and military service, mobilization training and mobilization, alternative (non-

military) service, fixes the question: the definition of categories that fall (or do not 

fall) under the concepts of "serviceman", "conscript", "liable for military service", " 

reservist»; persons in respect of whom there are decisions of alternative service 

commissions; who cannot be brought to criminal responsibility for evading 

conscription for military service; are not subject to conscription for military service 

during mobilization; are subject to exclusion from military registration, etc. 

Means of committing criminal offenses related to evasion from military 

service are defined. The differentiation of methods of committing crimes related to 

evasion from military service has been improved, which are divided into manners of 

evading conscription and mobilization and modes of committing war crimes related 

to evasion from service; these methods are characterized by their division into 

passive and active. Firstly, unauthorized abandonment of a military unit or place of 

service, as well as desertion, is classified as a group of military criminal offenses 

related to evasion from service, which is dictated by the interests of forensic 



research, the general methods of committing and the purpose of the guilty person to 

exclude himself from the sphere of military service relations for a certain time. 

The situation and "trace picture" of criminal offenses related to evasion from 

military service are outlined. 

The situation as an element of forensic characteristics of criminal offenses 

related to evasion from military service is improved, due to the attribution of the 

temporal and territorial elements, the characteristics of such conditions for the 

commission of the studied crimes as a special period, martial law or combat 

situation, as well as factors and conditions for the preparation and conduct of combat 

(operation). The "trace picture" was further developed as an element of 

characterization of criminal offenses related to evasion from military service. 

It is noted that the concept of "special period" is generic concerning the 

specific concept of "martial law" subordinate to it, and "combat situation" is in 

relations to subordination with them. The most important factors and conditions 

under which the preparation and conduct of combat (operations) are carried out are 

recognized as: the state of enemy forces; the state of their troops, including 

neighbours; the nature of the terrain, climatic, hydrometeorological and 

topogeodetic data; the time of year and day; the timing of preparation for combat 

operations and the performance of the assigned combat task. Elements of the general 

combat situation can be nuclear, biological, radiation, engineering, chemical, or 

medical types of situation. 

The main approaches and directions for improving the organization of 

investigation of criminal offenses related to evasion from military service are 

proposed. For the first time, the fundamental approaches (at the organizational, 

managerial, and organizational-tactical levels) and directions for improving the 

organization of investigation of criminal offenses related to evasion from military 

service are defined. Such areas, which provide for specific defined measures, are 

recognized as improving the internal interaction of national police units in the 

investigation of criminal offenses that encroach on the established procedure for 

ensuring conscription and mobilization, their external interaction with territorial 



recruitment and social support centers and local self-government bodies; optimizing 

the interaction of pre-trial investigation bodies with units of the National Police and 

the Armed Forces of Ukraine during the investigation of war crimes; ensuring 

coordination and organization of proper procedural guidance. Specific amendments 

and additions to such normative legal acts are proposed: the law of Ukraine "on 

bodies and services for children and special institutions for children", instructions 

and regulations on the organization of the work of the National Police: units of 

district police officers, juvenile prevention, criminal investigation, information and 

telecommunications system "information portal of the National Police of Ukraine", 

orders of the Office of the prosecutor general. All these proposals for improving 

regulatory legal acts were developed taking into account the current criminal, 

criminal procedural, operational search and legislation on military duty and military 

service. 

It is noted that the main aspect is the formation of a list of circumstances to be 

established in criminal proceedings on evasion from military service at the 

organizational and practical level. Along with the main circumstances provided for 

in art. 91 of the code of Criminal Procedure, they should also be supplemented with 

those that contribute to the solution of qualification tasks in the Proceedings of the 

studied Category: 1) in criminal offenses in the field of providing conscription and 

mobilization: the presence of a preliminary warning made by the relevant territorial 

Center for recruitment and social support, in case of evasion of a person liable for 

military service from military registration; 2) qualifying circumstances in war 

crimes related to evasion from service: a) the duration of non-appearance of a 

serviceman in case of unauthorized abandonment of a military unit or place of 

Service; B) desertion with weapons or by prior agreement by a group of persons; C) 

commission in a special period, under martial law or in a combat situation. 

The features of the initial stage of investigation of criminal offenses related to 

evasion from military service are revealed. For the first time, taking into account the 

general complex tactical task of the initial stage of the investigation — the search 

for the guilty person (conscript, liable for military service, reservist or serviceman 



who evades), which causes the need to attract numerous forces and means of 

investigative, operational and special units, including at the level of 

interdepartmental interaction, the need to conduct appropriate operations is justified: 

mainly preventive in criminal offenses related to evasion of conscription or 

mobilization, and tactical in war crimes. The structure of these operations, consisting 

of a complex of investigative, including secret, (search) actions and police 

(operational search) measures, is revealed. 

It is stated that the operation in criminal offenses related to evasion of 

conscription or mobilization, in its secret component, provides for such secret 

investigative (search) actions that are not related to restricting the constitutional 

rights and freedoms of citizens or interfering with private communication: removing 

information from electronic information systems, access to which is not limited to 

their owner, owner or holder or is not related to overcoming the logical protection 

system; establishing the location of a radio-electronic means; using confidential 

cooperation; getting access to information from mobile communication system 

operators. 

It is emphasized that the tactical operation in war crimes related to evasion, 

according to their mild component under Part 1-3 of Article 407 and Part 1 of Article 

408 of the Criminal Code, also provides for the above-mentioned secret investigative 

(search) actions, and for serious crimes under Part 4, 5 of Article 407 and part 2-4 

of art. 408 of the Criminal Code, - also such secret investigative (search) actions as 

the seizure of correspondence, its inspection and seizure, removal of information 

from transport telecommunications networks, removal of information from 

electronic information systems, access to which is restricted by its owner, owner or 

holder or is associated with overcoming the system of logical protection, 

surveillance of a person, thing or place. These and other measures are carried out 

within the framework of local, and if there are grounds, and state types of search. 

It is justified that the structure of both types of operations provides for such 

police or operational search activities as interviewing persons with their consent, 

using their voluntary assistance; visiting residential and other premises with the 



consent of their owners; using confidential cooperation; receiving information from 

legal entities or individuals free of charge or for remuneration; using automated 

information systems; extracting, researching and using digital information recorded 

by visual surveillance cameras in search activities; use of means of physical 

influence, special means and firearms; organization of ambushes; combing the area; 

conducting operations to capture persons who have committed a criminal offense, 

as well as the necessary complex of investigative (search) actions: inspection, 

interrogation, search, etc. 

The specifics of conducting individual investigative (search) actions at the 

further stage of investigation of criminal offenses related to evasion from military 

service are determined. The relevant erudition has been further developed. 

It is indicated that the beginning of the further stage of Investigation in 

criminal proceedings related to evasion from military service is due to the possibility 

of conducting a complex of investigative (search) actions with the suspect (including 

after his detention), algorithmized for both criminal offenses related to evasion of 

conscription or mobilization, and for war crimes related to evasion. 

It is stated that an effective tactical technique that activates the investigation 

process at its further stage is to offer the suspect to conclude a plea agreement, 

primarily in criminal proceedings on draft evasion and mobilization. On average, 

such agreements are concluded: in 74% of evasions from military registration or 

training (special) fees; 53% of evasions from conscription for military service, 

military service on conscription of officers; 52% of evasions from conscription for 

military service during mobilization, for a special period, for military service by 

conscription of reservists during a special period; 45% of evasions from military 

service by self-mutilation or other means; 16% of unauthorized abandonment of a 

military unit or place of service; 11% of criminal proceedings on desertion. 

Key words: methodology of investigation of certain types of crimes; 

criminalistic characteristics of crimes; criminal offenses related to evasion of 

military service; criminal offenses in the field of evasion of conscription and 



mobilization; war crimes related to evasion of service; organization of investigation; 

initial stage of investigation; further stage of investigation. 
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