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1. Криміналістична 
характеристика вбивств
Криміналістична характеристика 
вбивств - система взаємопов'язаних 
узагальнених даних про найбільш 
типові ознаки, які проявляються у 
способі та механізмі вбивства, 
обстановці його вчинення, особі вбивці 
й жертви та в інших аспектах цього 
злочину.



Елементи криміналістичної характеристики вбивств

 СПОСІБ вчинення вбивств (включаючи 
підготовку до вбивств і виокремлюючи 
способи від найбільш типових до 
вузькоспеціалізованих)



СПОСІБ приховання вбивств



МІСЦЕ, ЧАС та ОБСТАНОВКА 
вбивств



СЛІДОВА КАРТИНА вбивств 
(найбільш характерні сліди)



ОСОБА вбивці (типова 
особистісна характеристика)



ОСОБА вбитого (типові особистісні 
характеристики жертви)



СКЛАДНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ 
вбивств ЗУМОВЛЕНА:

 відсутністю свідків (якправило)

 відсутність значної кількості інформації 
про злочин, що могла надійти від 
жертви

 цілеспрямованою діяльністю вбивці по 
знищенню слідів злочину та інших 
доказів

 інсценуванням обставин події злочину



АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
криміналістичної характеристики вбивств

спосіб вчинення вбивства - це сукупність 
методів, знарядь і засобів, а також 
вчинення з їх використанням діянь щодо 
підготування і вчинення вбивства

Можливо класифікувати на:
- відкриті (характерні для імпульсивних та 

ненавмисних вбивств) та таємні
(характерні для умисних, заздалегідь 
продуманих вбивств)

- одиничні (абсолютна більшість)та
групові (залежно від кількості вбивць)



Аналіз способу вчинення 
вбивства дозволяє:
 Встановити ЗНАРЯДДЯ вбивства та 

особливості його використання

 Встановити ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ його використання 
(антропометричні дані, професійні 
навички, мотивацію), надавши таким 
чином“ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТРЕТ 
злочинця”

 Виявити інші сліди та докази та 
сформулювати перші ВЕРСІЇ



Способами приховання вбивства 
можуть бути:
 Приховування даних про вбивство 

(замовчування факту вбивства, або 
подання неправдивих відомостей)

 Знищення даних про вбивство
 Спотворення даних про вбивство 

(фальсифікація інформації та 
інсценування, яке можна поділити на 
1)інсценування самогубства, нещасного 
випадку чи природної смерті та
2)вбивство з метою приховання первісно 
вчиненого злочину (зґвалтування)



АНАЛІЗ способів можливого 
приховання вбивства дозволяє:

 Встановити можливий зв’язок вбивці 
та жертви

 Сформулювати більш обґрунтовані та 
чіткі версії



СЛІДОВА КАРТИНА ВБИВСТВА:

узагальнені дані про комплекс слідів, 
що відображають картину події 
злочину (труп, його сліди , знаряддя 
вбивства, і т. ін.)

КОМПЛЕКС  ДІЙ щодо СЛІДІВ:

- Виявлення

- Аналіз

- Встановлення причинових зв'язків 



ВСТАНОВЛЕННЯ якомога повнішої 
слідової картини вбивства дозволяє:

 Провести МОДЕЛЮВАННЯ (уявне або 
дійсне) механізму минулої події

 Перевірити сформовані версії

 Перевірити наявні показання та інші 
інформаційні повідомлення стосовно 
вбивства

 Відшукати додаткові сліди 



ОСОБА вбивці (типова 
особистісна характеристика)
 Соціальний та психологічний портрет 

вбивці залежить від умислу вчиненого 
( у випадку умисного вбивства це 
насамперед жорстокість, цинізм)

 Рівень фізичного, психічного та 
інтелектуального розвитку  має як 
наслідок вплив на загальний спосіб 
вчинення вбивства та приховання 
слідів



ОСОБА вбитого (типові особистісні 
характеристики жертви)

 Характеризується наявністю ряду 
факторів, що могли стати причиною 
вбивства (антисоціальна поведінка, 
провокування конфліктів, зв'язки із 
злочинним світом, високий соціальний 
статус, професійна діяльність тощо)

Вивчення особи жертви, аналіз кола її 
знайомих та зв'язків дозволяє 
висунути версії щодо особи вбивці, 
мотивів злочину



МІСЦЕ, ЧАС та ОБСТАНОВКА 
вчинення вбивств
МІСЦЕ злочину

- зазвичай пов'язане із житлом жертви 
або вбивці 

- має також відношення до місць 
роботи, відпочинку жертви (шляхів 
підходу до них)

- останнім часом резонансні вбивства 
вчиняються у автомобілях жертв



Олександр Хараберюш, полковник СБУ, начальник 
управління військової контррозвідки у Донецькій 
області   31 березня 2017 Маріуполь



Максим Шаповал , начальник спеціального резерву 
Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України, 27 червня 2017, Київ



Аміна Окуєва, доброволець батальйону
“Київ-2”, 30 жовтня 2017 



 Час та обстановка вчинення умисного 
вбивства пов'язані (як видно з 
прикладів) із місцем його скоєння 
загальною метою: уникнути
присутності очевидців, швидко 
покинути місце вчинення злочину, не 
залишити жертві можливості на 
порятунок



2. Обставини, що підлягають встановленню у 
ході розслідуванні вбивств

 Як випливає із ст. 91 КПК України 
(обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні) саме для 
методики розслідування вбивств 
необхідно сформувати інформаційну 
основу майбутнього розслідування 
шляхом з'ясування низки наступних 
характерних обставин:



СТОСОВНО ЖЕРТВИ

- особиста, соціальна, психологічна та 
професійна характеристика

- причина смерті (ушкодження, їх ступінь 
тяжкості, характер та локалізація; 
можливість настання природної смерті, 
самогубства, нещасного випадку)

СТОСОВНО МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

- чи співпадає місце виявлення трупа із 
місцем вчинення злочину

- хто перебував на місці вчинення чи (та) 
місці виявлення трупа



- яким шляхом прийшли на місце події 
злочинець і жертва, скільки часу там 
перебували, що робили, яким шляхом 
злочинець покинув це місце

- що зникло (з'явилось) на місці події після 
злочину

СТОСОВНО СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ 
ВБИВСТВА

- яким знаряддям спричинені смертельні 
поранення, який механізм нанесення 
ударів, в якому положенні був 
потерпілий, нападник і знаряддя на 
момент заподіяння ним ушкоджень



ТОЧНИЙ ЧАС ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВА

СТОСОВНО ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ

- які мета і мотиви вбивства; особа винна 
в умисному вбивстві чи вбивстві з 
необережності; які пом'якшувальні та 
обтяжливі обставини, зокрема чи 
наявні прояви дійового каяття; чи не 
вчинено вбивство у стані необхідної 
оборони, з перевищенням її меж або 
раптово виниклого сильного 
душевного хвилювання (афекту) тощо



- хто вчинив вбивство, особа винного 
(вік, судимості, сімейний стан тощо), 
його співучасники, роль кожного із 
них;

- який розмір шкоди, заподіяної 
злочином; як винна особа використала 
результати посягання



2. Типові слідчі ситуації, слідчі версії та 
планування розслідування залежно від 
характеру і виду вбивства



СИТУАЦІЯ  1
Убивство вчинено в умовах 
очевидності (відкрите), труп жертви 
знайдено, особу потерпілого 
встановлено, вбивцю затримано

МОТИВИ?

КОЛО і ЧЕРГОВІСТЬ ДІЙ?



СИТУАЦІЯ 2
Виявлено труп людини, вбитої в 
умовах неочевидності, однак особа 
загиблого відома або встановлена в 
процесі огляду місця події та трупа

КОЛО і ЧЕРГОВІСТЬ ДІЙ?

ВСТАНОВЛЕННЯ МОТИВУ?



СИТУАЦІЯ 3
Виявлено невпізнаний труп або 
частини розчленованого трупа (зі 
слідами приховання вбивства чи без 
таких)

Першочергові слідчі дії?

Які версії конструюються 
найпершими?



СИТУАЦІЯ 4
Має місце заява про зникнення 
людини і наявні підстави вважати, що 
це - результат убивства і заховання 
трупа

Які ДВІ типові ВЕРСІЇ перевіряються в 
першу чергу?



ІНСЦЕНУВАННЯ



21.11.2017  троє чоловіків, затриманих 
в Одесі за підозрою в ритуальному 
вбивстві, виявилися громадянами 
Туреччини. Виявлена пентаграма, 
кабалістичні знаки й окультні 
предмети, свічки, чорну курку, 
задушену «ритуальної петлею» й 
проколоту клинком.



Інсценують ту подію, яка за наявної 
обстановки може виглядати найбільш 
правдоподібно: 
задушивши людину - само повішання; 
вбивши з вогнепальної зброї - нещасний 
випадок від необережного поводження зі 
зброєю або самогубство з її 
використанням іт.д.

Найпоширенішими є:
1) повішання; 2) із застосуванням 

вогнепальної зброї; 3) з використанням 
холодної зброї; 4) утоплення; 5) спалення; 
6) отруєння; 7) падіння з висоти 
(вистрибування)



Інсценування повішання

1) наявність на трупі слідів задушення 
руками (садна лінійної або півмісяцевої
форми, округлих синців на шиї жертви від 
пальців душителя); 

2) виявлення садна, синців довкола носа й 
рота жертви та інших слідів, що вказують 
на те, що смерть настала від перекриття 
дихальних отворів; 

3) розташування трупних плям, крові, 
сукровиці та інших виділень, що не 
відповідають позі трупа



4) невідповідність між петлею і рельєфом странгуляційної 
борозни; 

5) наявність на шиї трупа замкнутої, горизонтально 
розташованої странгуляційної борозни; 

6) негативне розташування волокон на петлі, виготовленій 
з мотузки, і опорі; 

7) наявність на опорі декількох поглиблень, що втиснули; 
8) чисті руки потерпілого за наявності брудного матеріалу 

петлі; 
9) відсутність необхідної відстані між підставкою для ніг і 

трупом; 
10) відсутність бруду на взутті або ногах повішеного при 

тому, що навколишня поверхня покрита брудом; 
11) давність написання передсмертної записки або її 

написання іншою особою з імітацією почерку 
потерпілого; 

12) наявність слідів боротьби в приміщенні, на навколишніх 
предметах, трупі



Інсценування самогубства 
вогнепальною зброєю
1) відсутність зброї на місці події або її наявність там, де 

вона при самогубстві не могла знаходитися; 
2) відсутність на трупі ознак пострілу з близької відстані 

(кіптяви); 
3) фізична неможливість загиблого заподіяти собі 

вогнепальне ушкодження в ту частину тіла, де воно 
виявлене; 

4) установлення, що куля, виявлена в тілі трупа, стріляна не 
з того екземпляра зброї, яка знаходилася на місці події; 

5) невідповідність положення зброї та пози трупа, що 
свідчить про те, що постріл зроблений іншою особою; 

6) відсутність стріляної гільзи на місці події (використання 
патронів невідповідного калібру); 

7) наявність двох пострілів, кожний з яких був 
смертельним, та ін



Юрій Кравченко, колишній міністр внутрішніх справ України. 
Покінчив життя самогубством двічі вистріливши собі у голову 
напередодні допиту у ГП з приводу вбивства журналіста Георгія 
Гонгадзе 4.03.2005



Інсценування падіння з висоти
1) надмірно велика відстань між трупом і крайньою 

частиною об’єкта (наприклад, зовнішньою стіною 
житлового будинку), з якого нібито викинувся загиблий; 

2) невідповідність версії про самогубство шляхом падіння з 
висоти характеру тілесних ушкоджень на трупі 
(наприклад, є тім’яні ушкодження на трупі, заподіяні 
внаслідок нанесення ударів тупими предметами, що 
відрізняються за своїми характеристиками від 
ушкоджень, зумовлених падінням з висоти); 

3) наявність ознак сутички, боротьби в тому місці об’єкта, з 
якого нібито викинувся загиблий; 

4) свідчення будь-яких осіб, що ставлять під сумнів версію 
про самогубство



4. Особливості тактики слідчих дій 
початкового та наступного етапів 
розслідування вбивств

ЯКЕ загальне завдання початкового 
етапу розслідування вбивств?

ЯКІ слідчі дії входять до переліку 
необхідних на початковому етапі 
розслідування?



 огляд місця події та трупа;
 допити очевидців, інших свідків (із кола родичів, 

знайомих, сусідів, співпрацівників тощо);
 призначення й проведення судово-медичної 

експертизи трупа; різновидів криміналістичних 
експертиз речових доказів тощо;

 підготовка до пред'явлення трупа для впізнання і 
його пред'явлення;

 розшук убивці;
 затримання, особистий обшук, огляд і допит 

імовірного підозрюваного;
 підготовка і пред'явлення імовірного 

підозрюваного для впізнання;
 обшук  ін



ОГЛЯД місця події та трупа

- слідчий за допомогою судового 
медика чи іншого лікаря (за відсутності 
судово-медичного експерта), 
щонайперше перевіряє, живий чи 
мертвий потерпілий

- слідчий опитує громадян, що 
перебувають на місці події та мають 
стосунок до неї

- огляд трупа викопують першим (для 
чого?)



- ретельно оглядаються всі предмети 
навколо і на тілі

- вилучають піднігтевий вміст із пальців 
рук

- звертається увага і на негативні 
обставини











ДОПИТИ

 Які категорії осіб допитуються в першу 
чергу?

 Які відомості з'ясовуються 
першочергово?

 У випадку замаху і подальшого допиту 
потерпілого які відомості з'ясовуються 
першочергово?

 При допиті підозрюваного які 
відомості з'ясовуються першочергово?



НАСТУПНИЙ етап розслідування

Основними завданнями подальшого 
етапу розслідування вбивств є 
встановлення:

 чи цей злочин учинено  підозрюваним;

 чи були співучасники і хто вони;

 за яких обставин вчинено вбивство;

 які причини і умови могли цьому 
сприяти



ДОПИТ ПІДОЗРЮВАНОГО
 чи був намір вбити (бажання, обдумування такої можливості);

 у чому вбачає свою необережність (коли має місце посилання 
на таку);

 які дії він учиняв;

 де взяв знаряддя вбивства;

 в які ділянки тіла спрямовував удари;

 в якому положенні було тіло жертви та знаряддя на момент 
заподіяння ударів чи інших дій;

 чи чинив потерпілий опір;

 якою була поведінка потерпілого до кінця конфлікту;

 як давно знайомі підозрюваний і потерпілий, які їхні стосунки;

 чи були в них неприязні стосунки;

 якщо були конфлікти, то чому підозрюваний вирішив вбити 
жертву



Основні види та можливості судових експертиз, що 
призначаються у провадженнях цієї категорії злочинів.

 експертиза зброї та слідів і обставин її 
використання (судово-балістична)

 вибухотехнічна

 трасологічна

 почеркознавча; лінгвістична експертиза 
мовлення; технічна експертиза
документів

 матеріалів, речовин та виробів

 комп’ютерно-технічна

 психолого-психіатрична (комплексна) 


