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Из выше сказанного можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность играет 

значительную роль в функционировании и динамическом развитии государства, а так же 

обеспечивает накопление материальных и финансовых ресурсов. 
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Основний закон нашої держави визнає  людину, її життя та здоров’я, честь і гідність,  

найвищою соціальною цінністю. Під впливом негативних соціальних явищ, що пов’язані як з 

економічною так і політичною  кризою, криміногенна ситуація в країні починаючи з кінця 

минулого століття значно погіршилася, на фоні трансформації суспільних і економічних 

відносин відбулося об’єктивне послаблення державного контролю. Зазначені процеси 

супроводжувалися низкою негативних наслідків, серед яких – стрімке зростання злочинності 

особливо –  зростанням кількості злочинів проти особи, у тому числі умисних убивств. 

Умисні вбивства, вчинені на замовлення становлять велику соціальну небезпеку. 

Розкриття та розслідування таких убивств пов’язанні із значними труднощами. Вбивство на 

замовлення є умисне  позбавлення життя людини, що виконується особою , яка є виконавцем 

за дорученням іншої особи, що виступає як замовник. Таке вбивство має певний механізм 

організації та вчинення. Характеризується відсутністю безпосередніх зв’язків між 

замовником та виконавцем вбивства, та виконавцем і особою яка є жертвою. Може бути два, 

три і більше посередників між замовником та виконавцем, що створює значущі труднощі в 

розслідуванні даного виду вбивства.      

 В науці, вагомий внесок в методику розкриття та розслідування вбивств на замовлення  

зробили такі видатні вітчизняні та зарубіжні вчені-криміналісти  як Р.С. Белкін, В.П. Бахін, О.І. 

Бородулін, Л.В. Бертовський, В.Ф. Глазирін, В.Я. Горбачевський, В.О.Коновалова, М.Ф.Козуб, 

І.М. Колошко, М.В.Костенко, М. І. Мельник, В.В. Матвійчук,  О.П Снігерьов, М.О. Селіванов, І.В. 

Сервецький, М.І. Слінько, Б.П. Тимошенко, А. О. Шульга , В.Ю. Шепітько та ін. 

Криміналістична характеристика вбивства на замовлення має певні особливості, що 

стосуються певних її елементів та зв’язків між ними. При встановленні одного елемента 
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може бути одержана інформація про ознаки іншого. До основних елементів даного виду 

злочину відносять:  

- Спосіб вчинення – вбивствам на замовлення притаманний зухвалий, відкритий напад 

на жертву. Спосіб вчинення може бути не безпечний для життя інших людей. Під час виконання 

замовлення має місце мета убити тільки людину яку замовили. До моменту реалізації способу 

вчинення злочину, вагому роль відіграють діяння щодо його підготовки , такі як пошук вбивці, 

вивченням жертви, вибором предмету злочину , підготовкою плану вбивства.  

- Спосіб приховування – у більшості випадків вбивця залишає труп на місці 

вчинення злочину. Однією ознакою вбивства на замовлення є факт залишення зброї на місці 

вбивства: без зброї легше покинути місце події. Замовники позбавляються як виконавців 

вбивства так і посередників. 

- Місце вчинення злочину – вбивства на замовлення вчиняються біля місця роботи, 

проживання жертви З застосуванням вибухових пристроїв, вбивство вчиняється, коли жертва 

знаходиться в автомобілі.  

- Час вчинення злочину – злочинці обирають для нападу ранковий час, рідше 

вечірній. Це пов’язано з чіткою регламентацію робочого дня жертви. 

- Знаряддя злочину – дуже часто використовується вогнепальна зброя. Також 

використовується вибухові пристрої, гранати. 

- Особа жертви – особи які займають керівні посади в бізнесі, представники вищих 

органів державної влади і управління, працівники правоохоронних органів, лідери злочинних 

угруповань. Трапляються випадки , коли жертвою вбивства на замовлення стають близькі 

родичі замовника.  

- Особа злочинця – вбивство на замовлення характеризується складним злочинним 

переплетінням: замовник - виконавець або замовник посередник – виконавець. Особливістю 

вбивства на замовлення є інститут замовника. Замовниками є особи кому вигідна смерть 

жертви.  Посередник є гілкою яка пов’язує замовника і виконавця. Посередник є засіб 

захисту замовника, останньому потрібно лише знищити посередника і його причетність дуже 

важко буде доказати. Виконавцями виступають так звані кілери , що в перекладі з 

англійської мови означає вбивця. Також вбивцями на замовлення бувають кілери-дилетанти.  

Дилетанти характеризуються низкою вартістю послуг. Використання таких вбивць не дає 

ніяких гарантій і не виключає помилок. Для виконання вбивств на замовлення дуже часто 

вербуються колишні військовослужбовці, які мають досвід війн, працівники правоохоронних 

органів, майстри спорту з біатлону та стрільби.  

При розслідуванні вбивств на замовлення, у зв’язку з особливостями характеру злочину, 

набуває дуже важливого значення така слідча дія як огляд місця події. Огляд місця події – це 

слідча дія, яка виконується безпосередньо на місці вчинення злочину. В момент огляду слідчим 

місця вчинення вбивства,  при наявності певних слідів, останній може припустити, що було 

вчинено вбивство на замовлення. Сліди які вказують, що було саме вбивство на замовлення: 

наявність на місці злочину знарядь убивства, кинуті неподалік від убивства транспортні засоби, 

на яких злочинці втекли з місця злочину; ознаки слідів, що вказують на певну кореляцію між 

особою потерпілого та його прижиттєвою діяльністю; особа потерпілого; сліди, що вказують на 

тривалу засідку з метою нападу; відсутність ознак пограбування потерпілого; наявність знарядь 

злочину, що дорого коштують; місце вбивства, час убивства; відомості про використання 

злочинцями засобів особистого маскування; спосіб убивства (зухвалий чи в місці, де є 

мінімальна кількість свідків), наявність на тілі потерпілого слідів контрольних пострілів у 

життєво важливі органи. Зазначенні ознаки  вбивства на замовлення мають важливе значення 

для з’ясування, чи мало вбивство замовний характер. 

Під час огляду місця події необхідно організувати його охорону, що  сприятиме 

якісному виявленню слідів злочину, і виступатиме гарантом безпеки учасників слідчої дії. В 

процесі огляду місце події треба розділити на три зони: перша (найбільш віддалена від 
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конкретного місця події) надається для роботи засобам масової інформації; друга (загальна 

зона) є місцем роботи органів дізнання для збору оперативної інформації (виявлення та 

опитування очевидців убивства, спостереження за натовпом громадян тощо); третя (слідча 

зона), де знаходиться труп та інші важливі докази, надається для роботи слідчих і 

спеціалістів. Такий підхід має максимально виключити можливість втрати важливих доказів 

і сприятиме ефективності проведення початкових слідчих дій.  

Під час огляду місця події, окрім засобів кіно-, фото-, та віде-озапису, необхідно 

використовувати і засоби попередніх досліджень (пересувні експертні лабораторії), що 

дозволить скоріше провести слідчу дію і сприятиме виявленню, фіксації та дослідженню 

речових доказів до призначення експертизи.  

У разі затримання виконавця вбивства необхідно негайно провести його особистий 

обшук, звернувши увагу на наявність слідів злочину, що можуть залишитись на його тілі або 

одежі. Визначено, що паралельно з оглядом місця події доцільно проводити  і огляд 

помешкання, місця роботи або іншого тимчасового прижиттєвого перебування потерпілого, 

а якщо відомі злочинці, то  й обшуки. 

Таким чином, вбивство на замовлення має специфічні та своєрідні  особливості 

тактики та методики їх розслідування. Потребує від правоохоронних органів, що 

розслідують данні злочини певні криміналістичні знання та вміння, які у свою чергу 

ґрунтуються на впорядкованій системі елементів криміналістичної характеристики вбивств 

на замовлення. Специфіка вбивств на замовлення вимагає необхідність використання 

новітніх криміналістичних науково-технічних розробок. 
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Європейський поліцейський офіс (далі – Європол) є аналогом Інтерполу в межах 

інституційного механізму ЄС. Основне завдання Європолу полягає у здійсненні координації 

діяльності поліцейських служб держав-членів ЄС, а також інформаційного забезпечення 

цього процесу. 

За час свого існування з кінця 1990 –х років правовий статус Європолу змінювався, а сама 

організація зазнавала реформування. Це обумовлювалося загальною тенденцію трансформації 

інституціонального механізму ЄС. Основних причин реформування Європолу було декілька:   

по-перше, фінансування діяльності Європолу і його загальний бюджет формувався 

виходячи з фінансових можливостей кожної держави-члена. Ця обставина призводила до 

певних конфліктних ситуацій на рівні політичного діалогу між державами-членами, адже 

рівень фінансової спроможності держав ЄС є різним і внески до бюджету Європолу для 

деяких країн були обтяжливими;  

по-друге, правомочність Європолу залежала від того, наскільки швидко Конвенцію 

про його заснування ратифікують національні парламенти держав-членів ЄС. Враховуючи 

те, що ЄС з кожним роком розширювався, збільшувалася кількість парламентів, що мають 

визнати юрисдикцію Європолу. У підсумку Конвенція про заснування загальноєвропейської 

поліцейської організації ратифікувалася на протязі трьох років і вступила в дію 1 липня 1999 


