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Розвиток нашої держави наразі супровод-

жується складними, суперечливими соціально-

політичними та економічними процесами, що 

призводять до значного зростання злочинності. 

Істотне значення для криміналістичної характе-

ристики злочинів має особа злочинця, вивчен-

ню якої належить одне із центральних місць.  

Особа злочинця –  це поняття, що виражає 

сутність особи, яка вчинила злочин. У цьому 

зв’язку можна говорити про типові ознаки осо-

би, схильної до вчинення тих або інших злочи-

нів. Узагальнені дані про найбільш поширені 

мотиви злочину дозволяють визначати коло 

потреб злочинця, що штовхнули його на вчи-

нення злочину, і тим самим встановлювати 

основні напрями досудового розслідування та 

проведення інших стадій протидії даному зло-

чину [1, с. 321-322]. А. Ф. Зелінський акцентує 

увагу на тому, що особа злочинця – це сукуп-

ність психологічних і моральних характе-

ристик, що в тому чи іншому ступені присутні 

людям, що винні у злочинній діяльності пев-

ного типу [2, с. 24].  

Відповідно до ст. 257 Кримінального кодек-

су (далі – КК) України бандитизм – це  органі-

зація озброєної банди з метою нападу на під-

приємства, установи, організації чи на окре-

мих осіб, а також участь у такій банді або у 

вчинюваному нею нападі [3]. Під бандою слід 

розуміти стійку організовану й озброєну групу 

з двох або більше осіб, яка попередньо об'єд-

налась для вчинення одного або кількох напа-

дів на громадян чи підприємства, установи та 

організації, незалежно від форм власності [4]. 

Згідно статистичних даних, в Україні про-

тягом 2013-2019 років зареєстровано 113 ви-

падків бандитизму: 2013 – 14; 2014 – 12; 

2015 – 17; 2016 – 18; 2017 – 30; 2018 – 22; 2019 

року – 9 [5], тобто тенденція розповсюдження 

таких злочинів в Україні зберігається. Саме 

тому дослідження особи злочинця та факторів, 

що впливають на її формування у цих видах 

злочинів є надзвичайно актуальним. 

При розслідуванні кримінального правопо-

рушення значення мають такі відомості про 

особу злочинця як стать, вік, професія, рід за-

нять, особливості взаємин із жертвою злочину, 

характер злочинної групи та ін. 

Аналіз судової практики свідчить, що най-

частіше бандитизм вчиняють особи чоловічої 

статі – 99%, переважно з неповною вищою 

освітою – 75,3%, не працюючі – 78,1%, розлу-

чені – 53,2%, раніше судимі – 34,8%, особами 

в стані алкогольного та наркотичного сп’янін-

ня – 31,3%. Що стосується взаємин особи зло-

чинця та особи потерпілого то частіше вони 

між собою не знайомі – 64,7%, є випадки, коли 

особи відбували разом покарання в місцях 

позбавлення волі – 17,1%. Вік особи злочинця 

в більшості випадків становить 28-34 роки – 

56,7%. 

Згідно дослідження В.В. Бедриківського, 

серед засуджених членів банд вікові характе-

ристики мають явно виражену специфіку. Зо-

крема, питома вага неповнолітніх лише 0,5%, 

хоча серед інших груп та категорій злочинів 

цей показник від 4 до 20 разів вищий. Для 

неповнолітніх характерним є вчинення спон-

танних злочинів. Сучасні ж банди добре орга-

нізовані, їхні керівники ретельно відбирають 

нових учасників серед тих, хто має певний 

життєвий досвід, авторитет, навички скоєння 

злочинів, здатність до досягнення злочинних 

цілей за допомогою насильства, добре фізично 

підготовлені тощо [6, c. 127]. 

 Оскільки банда як збройне угрупування 

має такі ознаки як організованість, стійкість та 

розподіл ролей між учасниками, то варто 

зазначити, що організатор здійснює розподіл 

обов’язків та ролей між учасниками банди, а 

також керівництво ними тощо, в той час як 
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інші учасники беззаперечно виконують 

вказівки організатора (керівника). 

Підсумуємо, що характеристика особи 

злочинця є одним із найважливіших елементів 

криміналістичної характеристики в цілому та 

бандитизму зокрема. Закономірно типовим 

учасником банди є особи чоловічої статі, з 

неповною вищою освітою та розлучені, а за 

віком – більше половини злочинців 28-34 роки, 

неповнолітні складають незначний відсоток. 
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