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Наукову статтю присвячено висвітленню питань способу вчинення бандитизму. Вста-
новлено, що спосіб учинення є центральним елементом криміналістичної характери-
стики бандитизму. Доведено, що спосіб учинення є необхідним елементом кожної зло-
чинної дії, оскільки будь-яка з них вчинюється засобами визначеної поведінки суб’єкта, 
наміри якого не можуть бути реалізовані інакше. Підкреслено важливість опису способу 
учинення як елемента криміналістичної характеристики під час розслідування банди-
тизму. Подано авторське визначення способу вчинення злочину із врахуванням науко-
вих позицій у спеціальних джерелах. На підставі аналізу криміналістичних досліджень 
обґрунтовано позицію, згідно з якою спосіб учинення бандитизму є повноструктур-
ним та включає дії з підготовки, безпосереднього вчинення та приховування злочину. 
Запропоновано способом учинення бандитизму вважати таке: організацію та озброєння 
банди для нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб; участь у 
банді; участь у вчинюваному бандою нападі. Підготовка до вчинення бандитизму охо-
плює саму організацію банди, підбір її учасників, оснащення їх зброєю та підготовку 
до нападу. Специфічним способом підготовки до вчинення бандитизму (шляхом уча-
сті в банді або у вчинюваному нею нападі) є заволодіння зброєю або пристосування 
(переробка) зброї для нападів. Установлено, що під час підготовки до нападу на офіси  
й магазини злочинці попередньо неодноразово відвідують об’єкт, щоб вивчити вну-
трішню обстановку, режим роботи, систему охорони, оснащеність відеонаглядом, здій-
снюють постійне спостереження. Охарактеризовано спосіб безпосереднього вчинення 
бандитизму, який охоплює участь у банді та у вчинюваному бандитами нападі, на під-
ставі аналізу наукової літератури із кримінального права та кримінології. Розглянуто 
спосіб приховування бандитизму, до якого відносять: знищення слідів злочину (зни-
щення транспортних засобів, зброї, котрі слугували знаряддям учинення нападу); під-
робка документів; убивства свідків, співучасників;інсценування інших злочинів тощо.

Ключові слова: кримінальне провадження, розслідування, бандитизм, спосіб  
учинення, криміналістична характеристика.

Постановка проблеми. В теорії кри-
міналістики в широкому сенсі спосіб умис-
них злочинів традиційно описується як 

система взаємопов’язаних умислом зло-
чинця дій, спрямованих на готування, 
вчинення та приховування вчиненого 
кримінального правопорушення, які від-
носяться до способу його вчинення.  
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Криміналістичне значення такого опи-
сання зумовлене тим, що воно дозволяє 
розкривати взаємозв’язок між усіма мож-
ливими діями, спрямованими на вчинення 
злочину, і тим самим формувати дієві 
рекомендації з виявлення та розсліду-
вання окремих різновидів кримінальних 
правопорушень.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми визначення 
поняття і структури способу вчинення 
злочину розробляли такі криміналісти як 
Р.С. Бєлкін, Г.Г. Зуйков, О.Н. Колесні-
ченко, В.П. Колмаков, Г.А. Матусовський, 
В.О. Образцов, В.Ю. Шепітько та інші. 
Питання кримінальної відповідальності за 
бандитизм, зокрема й за участь у нападі, 
вчинюваному бандою, були предметом 
багатьох наукових досліджень. В останні 
роки вони висвітлювались у роботах 
В.В. Голіни, Н.І. Гуторової, Л.В. Демидової, 
В.Р. Дрьоміна, І.В. Іваненко, Є.М. Марчука, 
В.В. Тихого, П.А. Трачука, М.І. Хавро-
нюка, В.В. Куца, В.В. Докучаєвої та інших. 
Питаннями розслідування бандитизму 
займалися В.М. Бєляєв, В.В. Бичков, 
В.А. Волинський, А.Ю. Головін, А.І. Двор-
кін, С.В. Коровін,Т.Д. Пан, В.В. Севрюков, 
І.В.Тішутіна тощо. Проте їхні праці зде-
більшого не адаптовані до українського 
законодавства.

Мета статті – дослідження способу 
вчинення бандитизму через взаємозв’язок 
дій щодо готування, вчинення та прихову-
вання цих злочинів.

Виклад основного матеріалу. Спо-
сіб – це ключовий елемент у виникненні 
злочинної поведінки. Саме спосіб учи-
нення злочину є тією головною якісною 
характеристикою діяльності злочинця, 
яка найтісніше взаємопов’язана із власти-
востями інших елементів злочинної події 
[1, с. 39].

Про важливість визначення цього еле-
менту криміналістичної характеристики 
неодноразово порушувалось питання 
в різних дослідженнях проблем методики 
розслідування окремих видів злочинів. 
Наприклад, Ю.Б. Комаринська підкреслює, 
що спосіб є необхідним елементом кожної 
злочинної дії, оскільки будь-яка з них учи-
нюється засобами визначеної поведінки 
суб’єкта, наміри якого не можуть бути реа-

лізовані іншим способом. Тому криміна-
лістичне дослідження способів учинення 
злочинів та використання отриманих 
даних у науково-організаційній діяльно-
сті з боротьби зі злочинністю необхідно 
засновувати на пізнанні закономірностей, 
які визначають склад та форми поведінки 
людей [2, с. 7–13].

Розглядаючи поняття способу вчинення 
злочину, вчені по-різному підходили до 
його визначення.

Так, досліджуючи це питання з погляду 
кримінального процесу, В.А. Попелюшко 
зазначає, що спосіб учинення злочину як 
частину предмета доказування потрібно 
однаково розуміти у всіх галузях знання, 
які містять його як предмет свого дослі-
дження. Водночас учений зауважує, що 
перевагу варто надавати визначенням, 
розробленим теорією кримінального права. 
На його думку, спосіб учинення злочину – 
це певний порядок, метод, послідовність 
рухів і прийомів, які застосовуються осо-
бою для вчинення злочину, форма реаліза-
ції дії чи бездіяльності [3, с. 123].

З погляду юридичної психології, 
І.Ш. Жорданія звертає увагу, що спосіб 
учинення злочину – це не просто сума 
або якийсь комплекс поведінкових актів, 
а визначена цілісна структура поведінки, 
яка є певною системою. Отже, як будь-яка 
система, котра має певну структуру, спо-
сіб учинення злочину складається із вза-
ємопов’язаних елементів, актів поведінки, 
спрямованих на підготовку, вчинення 
і приховування злочину. Ці акти пове-
дінки – дії, операції, прийоми – сполуча-
ються за певною ієрархією й субордина-
цією як частини цілеспрямованої вольової 
діяльності [4, с. 73].

Із кримінологічного погляду, спосіб 
учинення злочину – це сукупність прийо-
мів, які злочинець використовує, реалізу-
ючи свої наміри. Інколи спосіб учинення 
злочину визначає кримінально-правову 
норму й зумовлює караність діяння, зва-
жаючи при цьому на небезпеку спо-
собу вчинення злочину для об’єкта зазі-
хання, частоту його реалізації на практиці 
та юридичну можливість криміналізації 
[5, с. 110].

Ми вважаємо, що спосіб учинення – 
це сукупність певних засобів, прийомів 
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та методів, застосовуваних для досягнення 
поставленої мети. Для кожного злочину 
створюється свій спосіб. На нашу думку, 
найбільш повно його розкрив В.К. Весель-
ський, який під способом учинення зло-
чину розуміє об’єктивно й суб’єктивно 
зумовлену систему поведінки суб’єкта до, 
під час і після вчинення ним злочину, що 
залишає різні характерні сліди зовні, які 
дозволяють за допомогою криміналістич-
них прийомів і засобів уявити сутність 
події, яка відбулася, своєрідність зло-
чинної поведінки правопорушника, його 
окремі особистісні дані [6, с. 46].

Способи вчинення злочинів поділяють 
на «повноструктурні» й «неповнострук-
турні». У криміналістичному аспекті дії 
з підготовки вчинення злочину належать 
до способу тоді, коли, по-перше, вони є, 
а по-друге, вони залишають конкретні 
сліди, які описують характер дій злочинця 
й дозволяють розмежовувати різні спо-
соби. А дії із приховування злочину нале-
жать до способу вчинення злочину тоді, 
коли вони зумовлюються наміром зло-
чинця й заплановані ним на момент учи-
нення злочину [7, с. 198–199].

На думку В.К. Весельського, спосіб 
учинення злочину – це все те, що харак-
теризує дії злочинця з підготовки, вчи-
нення злочину та приховання його слідів 
[6, с. 75]. І.В. Гора, поділяючи цю думку, 
вважає, що спосіб учинення злочину – не 
просто сума або якийсь комплекс пове-
дінкових актів, а визначена цілісна струк-
тура поведінки, котра є певною системою, 
й зазвичай у криміналістиці структуру 
способу вчинення злочину розглядають 
у єдності трьох елементів: підготовки до 
злочину, безпосереднього його вчинення 
та приховування [8, с. 35–38].

Доповнюючи вищевикладену думку, 
Г.А. Матусовський поділяє способи вчи-
нення злочину на три види за їх структу-
рою:

− одноелементні – складаються з дій 
без підготовки та приховування злочину;

− складні (двохелементні), які, крім 
основного елемента, передбачають дії 
з підготовки або приховуванню злочину;

− повні (трьохелементні), які охоплю-
ють підготовку, безпосереднє вчинення 
та приховування злочину [9, с. 213].

Враховуючи вищезазначене, вважа-
ємо, що спосіб учинення бандитизму буде 
повноструктурним та охоплюватиме дії 
з підготовки, безпосереднього вчинення 
та приховування злочину. Про повнострук-
турність способу вчинення бандитизму 
веде мову й І.В. Тішутіна. Вона підкрес-
лює, що повноструктурність підтверджує 
сама мета створення й діяльності банди – 
здійснення нападів, які потребують пла-
нування та ретельної підготовки злочинів, 
гарантування безпеки тощо. Спосіб банди-
тизму відрізняється стійкістю й повторю-
ваністю прийомів і засобів-дій злочинців. 
Вивчення практики розслідування кримі-
нальних справ із бандитизму свідчить про 
те, що банди переважно готують і скою-
ють злочини за однією-двома відпрацьо-
ваними схемами, інакше кажучи, – мають 
свій «почерк» [10, c. 29].

Нашу думку поділяють і практичні пра-
цівники, котрі на запитання щодо елемен-
тів способу вчинення бандитизму відпо-
віли, що ними є такі: підготовка – 74%; 
спосіб безпосереднього вчинення – 81%; 
приховування злочину – 43% опитаних.

Вважаємо, що спосіб учинення банди-
тизму необхідно розглядати з акцентом 
на його кримінально-правовому харак-
тері. Тому робимо висновок, що, врахову-
ючи кримінально-правову характеристику 
бандитизму, способами його вчинення 
є такі:

1) спосіб підготовки злочину – органі-
зація та озброєння банди для нападу на 
підприємства, установи, організації чи на 
окремих осіб;

2) спосіб безпосереднього вчинення – 
участь у вчинюваному бандою нападі;

3) спосіб приховування злочину.
Отже, як було сказано, підготовка 

до бандитизму передбачає організацію 
банди, підбір її учасників, оснащення їх 
зброєю та підготовку до нападу. Розгля-
немо ці компоненти детальніше.

На думку В.В. Голіни, існує два шляхи 
організації банди: первісне безпосереднє 
створення банди й перетворення групи 
в банду під час її злочинної діяльності. 
Серед дій щодо первісної організації банди 
він виділяє такі:

− визначення й вибір об’єктів, на які 
передбачається напад, попередня їх  
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розвідка, складання плану нападу, мож-
ливих варіантів опору тощо;

− визначення кола осіб, які здатні за 
своїми фізичними, психічними та інтелек-
туальними здібностями здійснити напад 
та іншу діяльність у банді;

− обміркування засад об’єднання таких 
осіб у сталу злочинну групу (родинні 
зв’язки, погрози, користь, етнічна прина-
лежність, сумісна участь у бойових кон-
фліктах, відбування покарання в місцях 
позбавлення волі, використання будь-
яких особистих мотивів тощо);

− вибір зброї, технічних засобів, тран-
спорту, зв’язку та причини появи їх у банді 
(придбання, викрадення, виготовлення, 
заволодіння тощо);

− встановлення порядку розподілу 
здобутих злочинним шляхом цінностей 
і майна; вироблення правил конспірації, 
внутрішньої дисципліни та форм легалі-
зації учасників банди, навчання їх прийо-
мам, які полегшують учинення нападів;

− відпрацювання моделей поведінки 
й версій у разі затримання й дачі показань 
слідчим органам;

− установлення джерел фінансування 
банди.

На думку цього автора, перетворення 
групи в банду у процесі злочинної діяль-
ності означає її якісну зміну, пов’язану 
з надбанням групою ознак, притаманних 
саме банді, при цьому помітно змінюються 
пріоритети організаторів або більшості 
учасників групи, види злочинної діяльно-
сті [11, с. 18].

Озброєність банди є обов’язковою її 
ознакою, котра характеризує її як орга-
нізовану групу. Цю ознаку ми відносимо 
до способу підготовки до вчинення бан-
дитизму.

Потрібно зауважити, що більшість нау-
ковців схиляється до того, що під озброє-
ністю банди необхідно розуміти наявність 
хоча б в одного з її членів вогнепальної або 
холодної зброї за умов обізнаності інших 
членів банди про таку наявність і про при-
значення цієї зброї [12, с. 732; 13, с. 385]. 
До вогнепальної зброї належать усі види 
бойової, спортивної, мисливської зброї 
(нарізної або гладкоствольної), як серійно 
виготовленої, так і саморобної чи пере-
робленої, для проведення пострілу з якої 

використовується сила тиску газів, котра 
утворюється під час згорання вибухової 
речовини (пороху або інших спеціальних 
горючих сумішей) [14, с. 82]. Холодною 
зброєю, наявність якої також свідчить про 
озброєність банди, визнаються предмети, 
які відповідають стандартним зразкам або 
історично виробленим типам зброї, чи інші 
предмети, що справляють колючий, колю-
чо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий 
або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, 
кинджал, арбалет, нунчаки, кастет тощо), 
конструктивно призначені для ураження 
живої цілі за допомогою м’язової сили 
людини або дії механічного пристрою [15].

Аналіз практики розслідування бан-
дитизму свідчить про те, що озброєність 
банд характеризується передусім наяв-
ністю вогнепальної зброї (61% криміналь-
них проваджень): пістолети «ТТ», «ПМ», 
вітчизняного та європейського виробни-
цтва, автомати АК-74, АКМ, АКМУ, обрізи 
малокаліберних гвинтівок та мисливських 
рушниць. Холодна зброя використовува-
лося в 33% випадків, інше – 6% (газова, 
пневматична зброя, вибухові пристрої 
та інше).

Специфічним способом підготовки до 
вчинення бандитизму (шляхом участі 
в банді або у вчинюваному нею нападі) 
є заволодіння зброєю або пристосування 
(переробка) зброї для нападів.

Варто підкреслити, що вчинювані бан-
дою напади ретельно готуються, визна-
чається район дії банди й розробляється 
«стратегія» злочинної діяльності. Згідно 
з даними, отриманими під час вивчення 
кримінальних проваджень, переважна 
кількість об’єктів нападу – 74% – знахо-
дилися в межах тих регіонів, де прожи-
вали і працювали організатори, учасники 
банд або їх родичі.

Підготовка до вчинення нападу зале-
жить об’єкта нападу, його характеристик 
і здійснюється доволі детально. Так, пла-
нуючи напади на окремих громадян, члени 
банди можуть виїжджати на відкриту міс-
цевість, де в повній анонімності проводять 
тренувальні дії. Під час підготовки нападу 
на офіси й магазини злочинці попередньо 
неодноразово відвідують об’єкт, щоб 
вивчити внутрішню обстановку, режим 
роботи, систему охорони, оснащеність 
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відеонаглядом, здійснюють постійне спо-
стереження.

Для характеристики способу безпо-
середнього вчинення бандитизму, який 
охоплює участь у банді та у вчинюваному 
нападі, на нашу думку, варто звернутись 
до праць фахівців із кримінального права 
та кримінології.

В науках кримінально-правового циклу 
узгодженою є думка про те, що участю 
в банді необхідно визнавати згоду суб’єкта 
на членство в такій організації, згоду на 
прийняття на себе відповідної ролі й поін-
формованість інших членів (або принаймні 
вищого керівництва) банди про цю згоду, 
що дає їм можливість розраховувати на 
його участь і допомогу [16, с. 71].

Способами участі в банді або у вчиню-
ваному бандою нападі можуть бути такі:

1) участь у розробці або втіленні заходів 
із конспірації злочинної діяльності банди;

2) розробка або участь у розробці пла-
нів здійснення бандитських нападів на 
підприємства, установи, організації та на 
окремих громадян;

3) зберігання коштів банди;
4) інші дії (наприклад, пошук та вико-

ристання інформації, наданої «навідни-
ками», якими можуть виступати:

− особи, незнайомі членам банди, але 
які погодились за певну матеріальну вина-
городу надати необхідну інформацію;

− особи, які самостійно вийшли на бан-
дитське угруповання з пропозицією вчи-
нити напад і не є членами банди;

− особи з оточення членів банди;
− за відсутності спільних коштів банди 

внесення необхідних для організації 
нападу сум) [17, с. 36].

Способи приховування бандитизму 
значною мірою детерміновані самою суттю 
злочинного діяння і способами його здійс-
нення. Приховування фактів бандитизму 
по суті виступає складником протидії їх 
розслідуванню. При цьому дії банди іноді 
пов’язані з учиненням інших злочинів. До 
способів приховування бандитизму можна 
віднести знищення слідів злочину (зни-
щення транспортних засобів, зброї, які 
слугували знаряддям учинення нападу); 
підробка документів; убивства свідків, 
співучасників; інсценування інших злочи-
нів тощо. Варто зауважити, що на прак-

тиці часто доволі складно визначити 
елемент приховування злочину як склад-
ник частину способу вчинення злочину,  
а інколи це зробити взагалі неможливо.

Висновки і пропозиції. Отже, під час 
дослідження встановлено, що спосіб учи-
нення є центральним елементом кримі-
налістичної характеристики бандитизму, 
який є необхідним елементом кожної зло-
чинної дії, оскільки будь-яка з них учи-
нюється засобами визначеної поведінки 
суб’єкта, наміри якого не можуть бути 
реалізовані іншим способом. Обґрунто-
вано позицію, відповідно до якої спосіб 
учинення бандитизму є повноструктурним 
та охоплюватиме дії з підготовки, безпосе-
реднього вчинення та приховування зло-
чину. Запропоновано способом учинення 
бандитизму вважати таке:

− організацію та озброєння банди для 
нападу на підприємства, установи, органі-
зації чи на окремих осіб;

− участь у банді;
− участь у вчинюваному бандою 

нападі, що належатиме до способу безпо-
середнього вчинення.

Підготовка до вчинення бандитизму 
охоплює саму організацію банди, підбір 
її учасників, оснащення їх зброєю та під-
готовку до нападу, а також заволодіння 
зброєю або пристосування (переробка) 
зброї для нападів. На підставі аналізу 
наукової літератури із кримінального 
права та кримінології зроблено висно-
вок, що спосіб безпосереднього вчинення 
бандитизму містить у собі участь у банді 
та у вчинюваному нею нападі. Прихову-
вання фактів бандитизму по суті виступає 
складником протидії їх розслідуванню.
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Kovalska M. Method of action as an element of criminalistics characteristics 
of banditism

The scientific article is devoted to covering issues of way of committing banditry. The method 
of perpetration is found to be a central element of the forensic characteristic of banditry. It is 
proved that the method of committing is a necessary element of every criminal act, since any 
of them is committed by means of a certain behavior of a subject whose intentions cannot be 
realized in another way. The importance of describing this element of forensic characteristics 
in investigation of banditry is emphasized. The author defines the method of committing a 
crime, taking into account scientific positions in special sources. Based on the analysis of 
forensic research, the position that the method of committing banditry is fully structured 
and includes actions for the preparation, direct commission and concealment of a crime is 
substantiated. It is suggested that a method of committing banditry is to consider: organizing 
and arming a gang to attack enterprises, institutions, organizations, or individuals; gang 
participation; involvement in a gang attack. The preparation for committing banditry involves 
the organization of the gang itself, the selection of its members, their weapons, and preparation 
for the attack. It has been considered that the specific way to prepare for committing banditry, 
by participating in a gang or by committing an attack, is to seize weapons or adapt (recycle) 
weapons for assaults. It is established that in preparation for the attack on offices and shops, 
criminals previously visit the object repeatedly to study the internal situation, the mode of 
operation, the security system, and the CCTV equipment, carry out constant surveillance. 
Characterization of the method of direct perpetration of banditry, which includes participation 
in the gang and in their attack, based on the analysis of scientific literature on criminal law 
and criminology. The method of concealing banditry, which includes: destruction of traces of 
crime (destruction of vehicles, weapons used as tools of committing the attack); forgery of 
documents; murder of witnesses, accomplices, mockery of other crimes, etc.

Key words: criminal proceedings, investigation, banditry, way of committing, criminalistics 
characteristics.


