
АНОТАЦІЯ 

 

Дмитренко Н. А. Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності у Збройних Силах України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

– «Право». – Херсонський державний університет, Херсон; Одеський 

державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2020. 

У дисертації досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем 

запобігання злочинності у Збройних Силах України та обґрунтовано низку 

положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для 

юридичної науки, а також діяльності правоохоронних органів. 

У роботі проведено системний аналіз стану дослідження злочинності в 

ЗС України та його методологічного інструментарію, який не лише засвідчив, 

що обороноздатність України, реформування її Збройних Сил та інших 

військових формувань за роки незалежності України постійно перебували не 

в стані бойової готовності, лише в процесі модернізації, а в деяких частинах і 

знищені взагалі, а й дав змогу встановити такі етапи інституалізації ЗС 

України:  

перший етап: 1991–1994 рр. (міждержавне переміщення кадрів); 

другий етап: 1994–1997 рр. (набуття статусу без’ядерної держави); 

третій етап: 1997–2003 рр. (встановлення системи санкцій для 

підтримання норм і правил); 

четвертий етап: 2003–2014 рр. (процеси латентної дисфункції); 

п’ятий етап: 2014 р. – наш час (відновлення дисфункції ЗС України). 

Науково доведено, що злочинність на різних етапах функціонування ЗС 

України пов'язана: з розпуском єдиної армії СРСР; неналежним здійсненням 

обліку взаємозалежності різних родів військ, засобів зв'язку, системи, 

виникнення неформальних відносин між військовослужбовцями тощо, у 



зв’язку із чим зазначені процеси негативно позначилися на криміногенній 

обстановці серед військовослужбовців.  

Основними рисами злочинності у ЗС України є: по-перше, кількість 

вчинених військовослужбовцями кримінальних правопорушень, що 

збігається з тенденцією динаміки злочинності в цілому по країні; по-друге, 

збільшення латентних кримінальних правопорушень у ЗС України, особливо 

після введення АТО та ООС; по-третє, неналежний соціально-правовий 

контроль з боку керівництва ЗС України над цим видом злочинності; по-

четверте, вплив на злочинність у ЗС України детермінантів, які 

характеризують її за межами ЗС України. 

Недостатній рівень дослідження проблем злочинності в ЗС України, 

обґрунтованості заходів запобігання їй у військових частинах украй 

негативно позначається на функціонуванні самих ЗС України та виконанні 

ними державних завдань. Актуальність проблеми зростає також і у зв’язку з 

давно назрілою необхідністю вдосконалення нормативно-правових актів, що 

регламентують запобігання злочинності в ЗС України. Проведений аналіз 

функціонування ЗС України останніми роками показав, що визначена 

стратегія національної безпеки й оборони не в повному науково 

обґрунтованому та практичному значенні забезпечує не лише відповідність 

сектору безпеки України, а й потребам суспільства та його безпеці, 

причинами чого є критичний стан матеріально-технічної бази, озброєння, 

військової техніки, низький рівень забезпечення та підготовка 

військовослужбовців для ЗС України, що в кінцевому результаті ставить під 

загрозу можливість виконання ними завдань оборони держави. 

На підставі аналізу позицій учених та норм чинного законодавства 

запропоновано авторську дефініцію злочинності в Збройних Силах України. 

Вивчення зарубіжного досвіду багатьох країн світу щодо запобігання 

злочинності серед військових показало доцільність, дієвість та необхідність 

використання в ЗС України науково-технічного приладу – поліграфа, який 

можна вважати як одним із заходів запобігання злочинності серед 



військових, так і засобом забезпечення дієвого зменшення проникнення в 

армію осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень. 

Дослідження стану й тенденцій вчинення кримінальних 

правопорушень у Збройних Силах України показало різке зростання за 

останні роки кількості вчинених у ЗС України кримінальних правопорушень, 

а особливо тяжких злочинів. Так, за 2020 р. кількість вчинених військових 

кримінальних правопорушень становила 4055 (з них 87% тяжкі злочини), що 

на 14% більше порівняно з 2019 р., у якому їх кількість була 3616 (з них 82% 

тяжкі злочини). Натомість рівень злочинів середньої тяжкості показав 

тенденцію до їх зниження. Пік вчинених у ЗС України таких злочинів припав 

на 2014 р. (75% від загальної кількості вчинених у ЗС України злочинів). У 

2015 р. цей показник становив 48%, у 2016 р. – 20,5%, у 2017 р. – 17%, у 

2018 р. – 5%, у 2019 р. – 10%. У 2020 р. кількість нетяжких злочинів – 2,5%. 

Сплески зростання особливо тяжких злочинів, вчинених у ЗС України, 

спостерігались у 2016 р. (3,5%), 2017 р. (5%), 2019 р. та 2020 р. (4,5%). У 

2014 р., 2015 р. та 2018 р. їх рівень не перевищував 0,5% від загальної 

кількості вчинених у ЗС України кримінальних правопорушень. Рівень 

вчинених у ЗС України злочинів невеликої тяжкості упродовж 2015 р. – 

І півріччя 2020 р. тримався на позначці 0,5–1%, і лише у 2014 р. цей показник 

був майже 9% від загальної кількості вчинених у ЗС України військових 

кримінальних правопорушень. За ІІ півріччя 2020 р. кримінальних проступків 

у ЗС України було вчинено 7. 

Для показників вчинених військових кримінальних правопорушень 

характерні хвилеподібні коливання, найвище значення амплітуди яких 

припадає на 2015 р. (6213), 2017 р. (4577) та 2020 р. (4055), а найнижче – 

2019 р. (3616). Приблизні до 2019 р. показники спостерігалися у 2016 р. та 

2018 р. Протягом 2014–2020 рр. загальна кількість військових кримінальних 

правопорушень із певним коливанням хоч і змінилася в бік зменшення, але ці 

показники є досить необ’єктивними, оскільки не охоплюють великого пласту 

прихованих (латентних) кримінальних правопорушень. 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t120m1c1r1&key=4778453


Безумовно, на цю негативну ситуацію із станом законності й 

правопорядку у військових формуваннях України суттєво впливають бойова 

обстановка, яка зберігається протягом тривалого часу на Сході нашої 

держави, а також економічна та соціально-політична обстановка в суспільстві 

загалом, яка тривалий період часу не поліпшується. 

Щодо географії кримінальних правопорушень, вчинених у ЗС України 

за 2014–2020 рр., то найбільшу їх кількість зареєстровано військовою 

прокуратурою Центрального, Південного регіонів України, найменшу – 

прокуратурою Західного регіону України, що цілком кореспондує з 

географією військових кримінальних правопорушень залежно від області, на 

території якої розташовано військову частину, де відбувається несення чи 

проходження військової служби. За цим критерієм найчастіше такі 

кримінальні правопорушення вчиняють в Одеській, Київській, Чернігівській, 

Черкаській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. 

З проаналізованих статистичних даних за період 2014–2020 рр. 

вбачається, що найпоширенішим з військових кримінальних правопорушень, 

що вчиняються в ЗС України, є самовільне залишення військової частини або 

місця служби (ст. 407 КК) (до 70%). Так, у 2014 р. кількість таких 

кримінальних правопорушень була 44%. З 2015 р. спостерігається тенденція 

до збільшення цього виду кримінальних правопорушень з 60–70% від 

загальної кількості вчинених у ЗС України військових кримінальних 

правопорушень. 

Проаналізовані статистичні дані щодо вчинених у ЗС України 

військовослужбовцями загальнокримінальних кримінальних правопорушень 

показали, що найбільш поширеними є незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами (30,2%), кримінальні 

правопорушення проти власності (22%), кримінальні правопорушення проти 

життя та здоров’я (16,2%), кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

(14,3%). Дещо менший відсоток припадає на кримінальні правопорушення 



проти безпеки руху та експлуатації транспорту (9,1%), кримінальні 

правопорушення проти громадського порядку (4%). Близько 5% – на інші 

загальнокримінальні кримінальні правопорушення. 

Окремою та досить значною категорією в системі 

загальнокримінальних кримінальних правопорушень, які вчиняються в ЗС 

України, є кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з розпорядженням бюджетними коштами. 

Встановлено, що значну частину злочинності в ЗС України становить 

латентна злочинність, основними причинами існування якої є небажання 

потерпілого (здебільшого з незалежних від нього обставин), а в більшості 

випадків неможливість повідомити про скоєне щодо нього, здебільшого на 

тимчасово окупованих територіях України, правопорушення 

загальнокримінального спрямування. 

На підставі проведеного системного аналізу детермінант злочинності в 

ЗС України на макро-, мікро- й індивідуальному рівнях встановлено, що на її 

рівень впливають багато негативних економічних, соціальних, суспільно-

психологічних, демографічних, організаційно-управлінських, правових та 

інших чинників, які особливо після мобілізації 2014 р., пов’язаної з 

окупацією Російською Федерацією Криму та частини території Донецької й 

Луганської областей, призвели до зростання більше ніж в одинадцять разів 

кількості вчинених у ЗС України кримінальних правопорушень порівняно з 

2013 р. У зв’язку із чим невідкладними заходами протидії злочинності в ЗС 

України мають стати: відпрацювання доктрини військової безпеки України, 

виходячи з вимог забезпечення її національної безпеки, з урахуванням 

внутрішньої та зовнішньополітичної ситуації в країні; належне фінансування 

ЗС України й інших військових формувань, яке враховувало б відповідний 

компроміс між економічними можливостями держави та сучасними 

потребами ЗС України. При цьому фінансуватися мають як заходи, пов'язані 

з підтриманням бойової готовності військ, так і соціальні програми для 

військовослужбовців та членів їхніх сімей; перехід на комплектування всіх 



військових формувань та правоохоронних органів, у яких передбачена 

військова служба, виключно на контрактну форму служби. 

Вивчаючи особу військовослужбовця, який вчиняє кримінальні 

правопорушення в ЗС України, з’ясовано, що в ЗС України до кримінальної 

відповідальності притягуються військовослужбовці: громадяни України 

(99,9%) чоловічої статі (99%), які мають повну загальну середню або базову 

загальну середню (42%) чи професійно-технічну (40,5%) освіту, віком від 18–

54 років (18–28 років – 43%, 29–39 років – 35%, 40–54 роки – 20%), які 

здебільшого в минулому мали приводи до міліції/поліції (23,9 %), 

здебільшого мають одного з батьків (68,7%), у зареєстрованому шлюбі не 

перебували (87,2%) та належать до рядового та сержантського складу 

(близько 80%) (крім корупційних кримінальних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів, 

– військовослужбовці старшого офіцерського складу (70,4%)). 

Вивчено й схарактеризовано злочинність у ЗС України, зокрема 

виділено три основних рівні запобігання їй: загальносоціальний, спеціально-

кримінологічний та індивідуальний. 

Ключові слова: кримінологічна характеристика, запобігання 

злочинності, кримінальні правопорушення в Збройних Силах України, 

Збройні Сили України, військові кримінальні правопорушення, кримінальні 

правопорушення, що вчиняються військовослужбовцями. 
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The dissertation investigates a set of theoretical and practical problems of 

crime prevention in the Armed Forces of Ukraine and substantiates a number of 

provisions and conclusions that are new in conceptual terms and important for 

legal science, as well as the activities of law enforcement agencies. 

The paper provides a systematic analysis of the state of crime research in the 

Armed Forces and its methodological tools, which not only showed that Ukraine's 

defense capabilities, reform of its Armed Forces and other military formations 

during Ukraine's independence were unfortunately not in combat readiness, only in 

the process of modernization., and in some parts and destruction in general, but 

also made it possible to establish the following stages of institutionalization of the 

Armed Forces: 

first stage: 1991–1994 (interstate transfer of personnel); 

second stage: 1994–1997 (obtaining the status of a nuclear-free state); 

third stage: 1997–2003 (establishment of a system of sanctions to maintain 

norms and rules); 

fourth stage: 2003–2014 (processes of latent dysfunction); 

fifth stage: 2014 and incl. (restoration of dysfunction of the Armed Forces). 

It is scientifically proven that crime at different stages of the functioning of 

the Armed Forces is associated with: the dissolution of the unified army of the 

USSR; improper accounting of the interdependence of different types of troops, 

communications, systems, the emergence of informal relations between 

servicemen, etc., in connection with which these processes have the most negative 

impact on the criminogenic situation among servicemen. 

The main features of crime in the Armed Forces are: first, the number of 

criminal offenses committed by servicemen, which coincides with the trend of 

crime dynamics in the country as a whole; secondly, the increase in latent criminal 

offenses in the Armed Forces, especially after the introduction of anti-terrorist 

operation and environmental protection; thirdly, improper social and legal control 

by the leadership of the Armed Forces over this type of crime; and fourth, the 



impact on crime in the Armed Forces of the determinants that characterize it 

outside the Armed Forces. 

Insufficient level of research on the problems of crime in the Armed Forces, 

the validity of measures to prevent it in military units has an extremely negative 

impact on the functioning of the Armed Forces and their performance of state 

tasks. The urgency of the problem is also growing due to the long-standing need to 

improve regulations governing the prevention of crime in the Armed Forces. Our 

analysis of the functioning of the Armed Forces in recent years has shown that the 

defined strategy of national security and defense, unfortunately, not in full 

scientifically sound and practical sense provides not only compliance with the 

security sector of Ukraine, but also the needs of society and its security. material 

and technical base, armaments, military equipment, low level of support and 

training of servicemen for the Armed Forces, which ultimately jeopardizes the 

ability of them to perform state defense tasks. 

Based on the analysis of the positions of scientists and the norms of current 

legislation, the author's definition of crime in the Armed Forces of Ukraine is 

proposed. 

The study of foreign experience of many countries around the world in 

preventing military crime has shown the feasibility, effectiveness and necessity of 

using a scientific and technical device in the Armed Forces – a polygraph, which 

can be considered as one of the measures to prevent military crime and a means to 

effectively reduce committing criminal offenses. 

The study of the state and tendencies of committing criminal offenses in the 

Armed Forces of Ukraine has shown a sharp increase in recent years in the number 

of criminal offenses committed in the Armed Forces, and especially serious crimes. 

Thus, in 2020 the number of committed military criminal offenses amounted to 

4,055 (87% of them serious crimes), which is 14% more than in 2019, when their 

number was 3,616 (82% of them serious crimes). Instead, the level of crimes of 

medium gravity has shown a downward trend. The peak of such crimes committed 

in the Armed Forces fell on 2014 (75% of the total number of crimes committed in 



the Armed Forces). In 2015, this figure was 48%, in 2016 – 20.5%, in 2017 – 17%, 

in 2018 – 5%, in 2019 – 10%. In 2020 the number of minor crimes was 2.5%. 

Bursts of growth of especially serious crimes committed in the Armed Forces were 

observed in 2016 (3.5%), 2017 (5%), 2019 and in 2020 (4.5%). In 2014, 2015 and 

2018 their level did not exceed 0.5% of the total number of criminal offenses 

committed in the Armed Forces. The level of minor crimes committed in the 

Armed Forces of Ukraine from 2015 to the first half of 2020 remained at 0.5–1% 

and only in 2014 this figure amounted to almost 9% of the total number of military 

criminal offenses committed in the Armed Forces. During the second half of 2020, 

7 criminal offenses were committed in the Armed Forces of Ukraine. 

Indicators of committed military criminal offenses are characterized by 

wave-like oscillations, the highest value of the amplitude of which falls on 2015 

(6213), 2017 (4577) and 2020 (4055), and the lowest – 2019 (3616). 

Approximately until 2019 indicators were observed in 2016 and 2018 during 

2014–2020, the total number of military criminal offenses, with some fluctuations, 

changed in the direction of decrease, but these indicators are, in our deep 

conviction, rather biased, as they do not cover a large layer of hidden (latent) 

criminal offenses. 

Undoubtedly, this negative situation with the state of law and order in the 

military formations of Ukraine is significantly affected by the fighting situation 

that persists for a long time in the East of our country, as well as the economic and 

socio-political situation in society as a whole. does not improve. 

Regarding the geography of criminal offenses committed in the Armed 

Forces for 2014–2020 – the largest number of them is registered by the military 

prosecutor's office of the Central and Southern regions of Ukraine, the smallest – 

by the prosecutor's office of the Western region of Ukraine, which fully correspond 

to the geography of military crimes, depending on the area where the military unit 

is located. According to this criterion, such criminal offenses are most often 

committed in Odesa, Kyiv, Chernihiv, Cherkasy, Kherson, Mykolaiv and Kharkiv 

regions. 



From the statistical data analyzed by us for the period 2014–2020, it can be 

seen that the most common of the military criminal offenses committed in the 

Armed Forces is the unauthorized leaving of a military unit or place of service 

(Article 407 of the Criminal Code) (up to 70%). So, in 2014. the number of such 

criminal offenses was 44%. Since 2015 there is a tendency to increase this type of 

criminal offenses from 60–70% of the total number of military criminal offenses 

committed in the Armed Forces. 

Analyzed statistical data on criminal offenses committed by servicemen in 

the Armed Forces of Ukraine showed the highest prevalence of criminal offenses 

against property (22%), criminal offenses against life and health (16.2%), criminal 

offenses in the field of drugs, psychotropic substances, their analogues and 

precursors (14.1%), criminal offenses against traffic safety and transport operation 

(8.7%) and criminal offenses against public order (3%). It should be emphasized 

that a significant percentage in the structure of this group belongs to the illegal 

handling of weapons, ammunition or explosives – Art. 263 of the Criminal Code of 

Ukraine (30.2%). 

A separate, and quite significant, category in the system of general criminal 

offenses committed in the Armed Forces is occupied by criminal corruption 

offenses and offenses related to the disposal of budget funds. 

It was established that a significant part of crime in the Armed Forces is 

latent crime, the main reasons for which are the reluctance of the victim (mostly 

for reasons beyond his control), and in most cases the inability to report on him, 

mostly in the temporarily occupied territories of Ukraine. 

Based on a systematic analysis of the determinants of crime in the Armed 

Forces at the macro, micro and individual levels, it is established that its level is 

influenced by many negative economic, social, socio-psychological, demographic, 

organizational and managerial, legal and other factors, especially after mobilization 

in 2014, related to the occupation of Crimea by the Russian Federation and part of 

the territory of Donetsk and Luhansk led to an increase of more than eleven times 

the number of criminal offenses committed in the Armed Forces compared to 



2013. In this regard, urgent measures to combat crime in the Armed Forces should 

be: development of the doctrine of military security of Ukraine, based on the 

requirements of its national security, taking into account the domestic and foreign 

policy situation in the country; adequate funding of the Armed Forces and other 

military formations, which would take into account the appropriate compromise 

between the economic capabilities of the state and the current needs of the Armed 

Forces. At the same time, both measures related to maintaining the combat 

readiness of troops and social programs for servicemen and members of their 

families should be financed; the transition to the staffing of all military formations 

and law enforcement agencies, which provide for military service, exclusively to 

the contract form of service. 

Examining the identity of a serviceman who commits criminal offenses in 

the Armed Forces of Ukraine, it was found that in the Armed Forces of Ukraine 

servicemen are prosecuted: male citizens of Ukraine (99.9%) (99%) who have a 

full general average or basic general average (42%) or vocational (40.5%) 

education, aged 18–54 (18–28 years – 43%, 29–39 years – 35%, 40–54 years – 

20%), which are mostly in the past had leads to the police / police (23.9%), mostly 

have one parent (68.7%) were not registered in marriage (87.2%) and belong to the 

rank and file and sergeant (about 80%) corruption offenses and offenses related to 

the illegal use of budget funds – servicemen of senior officers (70.4%). 

Characterizing and studying crime in the Armed Forces, there are three main 

levels of its prevention: general social, special criminological, and individual. 

Key words: criminological characteristics, crime prevention, criminal 

offenses in the Armed Forces of Ukraine, Armed Forces of Ukraine, military 

criminal offenses, criminal offenses committed by servicemen. 
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