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ВСТУП
Актуальність теми. Проблема забезпечення різноманітних прав і
свобод громадян України на перехідному етапі від тоталітарного російського
впливу до засад правової європейської держави, в умовах російськотерористичної агресії вимагають по-новому поглянути на засади та правовий
інструментарій обігу й застосування зброї в Україні.
Провідне місце в системі правових норм, за допомогою яких
здійснюється забезпечення обігу й застосування зброї, відведено нормам
адміністративного права, що регулюють юридичний режим обігу зброї,
порядок її придбання, зберігання, носіння і, як крайній засіб, – застосування з
метою захисту життя та здоров’я громадян, забезпечення територіальної
цілісності України від загрози з боку російсько-терористичних військових
формувань. Значної актуальності цьому дослідженню додає проведення
Збройними

Силами

України,

іншими

збройними

формуваннями

та

добровольчими батальйонами АТО на сході Україні. Одночасно військові дії
призводять до значного нелегального обігу зброї. Необлікована зброя стає
джерелом скоєння злочинів і нещасних випадків із летальними наслідками.
Тим самим проблема легалізації обігу зброї та вдосконалення правових
положень її застосування є надзвичайно актуальною для вітчизняного
суспільства.
Це

підтверджується

опитування,

які

й

засвідчили,

результатами
що

94

власного

відсотки

соціологічного

громадян

вважають

незадовільним правовий стан обігу й застосування зброї в Україні.
До загальнотеоретичних аспектів адміністративно-правового обігу й
застосування зброї в Україні зверталися такі провідні вітчизняні вченіадміністративісти, як В. Авер’янов, С. Алфьоров, О. Андрійко, І. Арістова,
О. Бандурка, В. Бевзенко, К. Бєляков, А. Берлач, Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова,
В. Білоус,

І. Бородін,

В. Галунько,

Є. Гетьман,

З. Гладун,

А. Головач,
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І. Голосніченко,

С. Гончарук,

В. Гуславський,

Н. Дараганова,

Р. Калюжний,

С. Ківалов,

І. Гриценко,
П. Діхтієвський,

В. Ковальська,

Т. Гуржій,

С. Гусаров,

Е. Додін,

В. Заросило,

І. Коліушко,

Т. Коломоєць,

В. Колпаков, А. Комзюк, О. Копан, Б. Кормич, О. Кузьменко, А. Куліш,
В. Курило, Є. Курінний, К. Левченко, В. Олефір, В. Ліпкан, Д. Лук’янець,
Н. Матюхіна, О. Миколенко, Т. Мінка, Р. Мельник, С. Мосьондз, І. Назаров,
В. Настюк,

О. Негодченко,

М. Пихтін,

С. Пєтков,

А. Подоляка,

Д. Приймаченко, О. Проневич, Т. Проценко, В. Развадовський, О. Рябченко,
О. Світличний, О. Синявська, Л. Сопільник, С. Стеценко, В. Столбовий,
Н. Тиндик,

Н. Федорук,

Ю. Фрицький,

О. Харитонова,

Р. Шаповал,

М. Якимчук, Х. Ярмакі та ін.
Безпосередньо проблемами обігу та застосування зброї займалися вчені
різних галузей науки – юридичних, військових, технічних та ін. Так,
Б. Ринажевський здійснив класифікацію зброї, О. Фролов проаналізував
застосування зброї як правового інструменту сили, О. Бокій запропонував
систему ознак віднесення різних виробів до зброї, А. Кофанов сформував
поняття вогнепальної зброї, навів її класифікацію. Крім того узагальнювали
теорію та практику наукового інституту вогнепальної зброї спеціального
призначення
Д. Корецький,

такі

вчені,

А. Корнієць,

як

А. Благов,

А. Кофанов,

В. Гуменюк,

А. Долгополов,

І. Кузнєцова,

О. Піджаренко,

М. Федоров, Е. Шелковникова та ін.
Проте всі вище зазначені вчені розкрили лише окремі чинники
адміністративно-правового обігу й застосування зброї в Україні або ж
аналізували її побіжно, досліджуючи інші, більш широкі або суміжні,
суспільні відносини.
Незадоволеність громадян України станом обігу й застосування зброї,
проблеми обороноздатності України, нерозробленість на науковому рівні цих
питань, неврегульованість багатьох чинників адміністративно-правового
обігу й застосування зброї в Україні, відсутність базового Закону в цій сфері,
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неузгодженість

інших

нормативних

актів

і

зумовили

вибір

теми

дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано відповідно до Директиви Ради Європейського Союзу
від 18 червня 1991 р. «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї»,
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом
Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, Концепції розвитку сектору
безпеки і оборони, затвердженої Указом Президента України від 14 березня
2016 р., і плану науково-дослідницької роботи кафедри конституційного,
адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту
права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету
розвитку

людини

регулювання

«Україна»

суспільних

за

відносин»

темою

«Адміністративно-правове

(номер

державної

реєстрації

0107U008696).
Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в
тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад,
нормативних

основ

і

практичної

реалізації

суб’єктами

публічної

адміністрації своїх повноважень у сфері обігу та застосування зброї виробити
правову

теорію

застосування

зброї

адміністративно-правового
в

Україні,

забезпечення

сформулювати

пропозиції

обігу

й

стосовно

забезпечення належних умов для здійснення права громадян на самооборону,
обов’язку захисту Вітчизни, забезпечення законних прав фізичних і
юридичних осіб на придбання, зберігання й застосування зброї для
задоволення

своїх

естетичних,

культурних

і

спортивних

інтересів,

підвищення ефективності підтримання правопорядку та обороноздатності
держави в цілому.
Відповідно до поставленої мети в роботі поставлено вирішити такі
задачі:
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– розкрити зміст і з’ясувати сутність адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні;
– розробити

методологію

аналізу

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї в України;
– розкрити

предмет

і

виявити

межі

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні;
– виявити принципи адміністративно-правового забезпечення у сфері
обігу та застосування зброї в Україні;
– з’ясувати

нормативне

регулювання

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні;
– визначити роль і місце дозвільної системи у сфері обігу зброї в
Україні як спеціального інституту адміністративного права;
– сформувати поняття та здійснити класифікацію зброї в Україні;
– розкрити

адміністративно-правові

аспекти

визначення

короткоклинкових ножів як холодної цивільної зброї в Україні;
– розкрити адміністративно-правовий статус громадян як суб’єктів
обігу й застосування зброї в Україні;
– виявити особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів
публічної

адміністрації,

які

здійснюють

адміністративно-правове

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні;
– з’ясувати адміністративно-правовий статус Національної поліції у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї;
– розкрити адміністративно-правовий статус Збройних сил України у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї;
– сформувати

поняття

та

розкрити

елементи

механізму

адміністративно-правового забезпечення обігу й застосування зброї;
– виявити форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні;
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– розкрити методи адміністративної діяльності публічної адміністрації
у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні;
– з’ясувати

особливості

застосування

зброї

працівниками

правоохоронних органів як крайнього заходу адміністративного примусу;
– розкрити адміністративно-правовий режим обігу зброї;
– виявити міжнародний і зарубіжний досвід адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї;
– розкрити

адміністративно-правове

забезпечення

обігу

та

застосування зброї під час проведення антитерористичної операції в Україні;
– здійснити вдосконалення законодавства у сфері адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у ході
здійснення суб’єктами публічної адміністрації адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї.
Предмет дослідження – адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні.
Методи

дослідження.

У

ході

дослідження

використовувалися

загальнофілософські, загальнонаукові, логічні та спеціальні юридичні методи
наукового пізнання. Провідними методами, які дозволили виявити юридичну
природу аналізованих явищ у підрозділах 1.1, 1.3, 2.2-2.4, 4.1, став системноструктурний метод, а також методи індукції (щодо змісту) й дедукції (щодо
сутності) аналізованих явищ. Метод прогнозування через аналіз внутрішніх і
зовнішніх зв’язків дав змогу сформувати методологічний інструментарій
дослідження та окреслити коло поставлених завдань (підрозділ 1.2). За
допомогою діалектичного та логіко-семантичного методів було розкрито
предмет і межі аналізованої проблематики (підрозділ 1.3), спеціальні
принципи в цій сфері (підрозділ 1.4), юридичну природу механізму
забезпечення й застосування зброї (підрозділ 4.1). Соціологічний метод став
незамінним у процесі проведення соціологічного опитування та оброблення
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його результатів. Функціональний метод допоміг виявити спеціальні
принципи діяльності публічної адміністрації (підрозділ 1.4), здійснити
класифікацію за цим критерієм в усіх розділах дисертації. Формальнодогматичний метод застосовано в усіх розділах дисертації, особливо
важливим він був у здійсненні аналізу нормативного регулювання обігу та
застосування

зброї

(підрозділ

2.1).

Системно-структурний

метод

використовувався в усіх розділах дисертації, зокрема він дозволив
розглянути дозвільну систему в межах сфери обігу зброї (підрозділ 2.2). За
допомогою діалектичного методу розкрито юридичну природу зброї
(підрозділи 2.3, 2.4). Підрозділи розділу 3 формувалися за допомогою
формально-догматичного методу сукупно з системно-структурним і
методами аналізу й синтезу. Характеристика механізму адміністративноправового забезпечення обігу й застосування зброї забезпечувалася логікосемантичним, дедуктивним, системного аналізу, функціональним методами
наукового пізнання та методом аналогії доктринальних положень (розділ 4).
У розробленні

напрямків

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення обігу й застосування зброї використано метод порівняльного
правознавства та порівняльного законодавства, що дало можливість
здійснити аналіз зарубіжного й міжнародного досвіду, сформульовано
узагальнені висновки і практичні рекомендації щодо як удосконалення
законодавства, так і його реалізації за допомогою методів порівняльного
правознавства,

правового

прогнозування

й

правового

експерименту

(розділ 5).
Емпіричну

базу

дослідження

становить

узагальнена

практика

управлінської діяльності Збройних сил України, Національної поліції
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших
військових формувань, які беруть участь в АТО, публіцистичні, довідкові
видання та статистичні матеріали, що стосуються публічної судової гілки

12

влади. Належну соціологічність дослідженню забезпечило опитування 1545
громадян України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним із перших комплексних досліджень адміністративноправового забезпечення обігу й застосування зброї в Україні. У результаті
проведеного

аналізу

вироблено

теорію

адміністративно-правового

забезпечення обігу й застосування зброї в Україні, сформульовано низку
наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем.
Основні з них такі:
– уперше сформовано сутність адміністративно-правового забезпечення
обігу й застосування зброї в Україні як внутрішньої природи та
закономірностей розвитку такої діяльності, що характеризуються засадами
(основами) забезпечення обігу й застосування зброї в Україні, насамперед
концепціями,

принципами

та

методологією

досягнення

позитивного

результату з метою гарантування права громадян на самозахист, оборони
Вітчизни, права громадян на спортивне, культурне й естетичне володіння,
користування і використання зброї, дотримання публічного інтересу держави
та вітчизняного суспільства в цілому;
– уперше системно виявлено, узагальнено та описано спеціальні
галузеві принципи щодо адміністративно-правового забезпечення обігу й
застосування зброї, серед яких – принцип ефективного самозахисту
громадянами життя і здоров’я, членів своєї сім’ї та рідних за допомогою
зброї; принцип пріоритету життя і здоров’я перед іншими цінностями при
застосуванні

зброї;

принцип

пріоритету

захисту

суверенітету

й

територіальної цілісності України за допомогою зброї під час збройної
агресії; принцип обов’язку спеціальних суб’єктів публічної адміністрації
захищати життя і здоров’я людини, зокрема за допомогою зброї; дозвільний
принцип, який полягає у виданні різнорідних дозволів і регламентації
процедури ліцензування; принцип режимності, який стосується процедури
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обігу зброї; принцип поділу суспільно небезпечних предметів на види;
принцип ієрархічності та спеціалізації в діяльності суб’єктів публічного
адміністрування із забезпечення обігу й застосування зброї; принцип
підконтрольності та звітності суб’єктів публічного адміністрування із
забезпечення обігу й застосування зброї; принцип чіткої регламентованості
діяльності суб’єктів публічного адміністрування із забезпечення обігу й
застосування зброї; принцип дотримання установлених правил поводження зі
зброєю;
– уперше сформовано поняття зброї в адміністративно-правових
аспектах як знарядь різної фізичної природи враження з енергією дії понад
0,2 джоуля, що використовуються людьми для оборони або нападу шляхом
убивства, поранення чи психологічної перемоги над супротивником, обіг і
застосування яких регулюються нормами адміністративного права;
- уперше зроблено висновок, що з погляду теорії природного права
працівники правоохоронних органів мають право застосовувати вогнепальну
зброю шляхом поранення людини виключно в разі загрози життю іншої
людини, усі інші випадки застосування вогнепальної зброї в умовах мирного
часу є протиправними;
– уперше в адміністративно-правовій науці доведено, що право на
володіння зброєю є не лише правом громадян України, але й обов’язком
держави легально надати таку зброю патріотам України, щоб вони могли її
використати для захисту Вітчизни в разі агресії іноземної армії, інших
військових формувань чи (або) озброєних вітчизняних терористів;
– удосконалено юридичну природу дозвільної системи у сфері обігу
зброї як визначеного нормами адміністративного права спеціального
юридичного інституту, який установлює для суб’єктів права звужений
правовий «коридор» щодо видання дозволів на право придбання, зберігання,
носіння, перевезення визначених видів зброї, а також проектування,
будівництва, відкриття та функціонування об’єктів, де зберігається чи
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використовується зброя, а також чіткий (дозвільний) перелік можливих і
необхідних варіативних дій, вихід за межі якого є адміністративним
правопорушенням і зумовлює притягнення винних осіб до адміністративної
відповідальності;
– удосконалено предмет адміністративно-правового забезпечення обігу
й застосування зброї, який, з одного боку, складають суспільні відносини
щодо придбання, зберігання, обліку, перевезення, виробництва, ремонту,
реалізації, користування, носіння, колекціонування, передання, експорту,
імпорту, ввезення, сертифікації, транзитного перевезення та вивезення з
території України зброї та її основних частин, а з іншого боку – відносини з
приводу захисту життя і здоров’я свого та інших людей від протиправних
посягань;
– удосконалено наукове розуміння Національної поліції України як
провідного суб’єкта публічної адміністрації у сфері обігу й застосування
зброї

з

подвійною

юридичною

природою:

по-перше,

поліцейські

безпосередньо з метою забезпечення своїх функцій зберігають, носять і
застосовують зброю; по-друге, спеціальні підрозділи Національної поліції
здійснюють адміністративні дії режимного та пошукового характеру щодо
зброї та осіб, які нею володіють;
– удосконалено форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної
адміністрації у сфері забезпечення обігу й застосування зброї в Україні – як
зовнішньо вираженої діяльності, спрямованої на гарантування прав громадян
на самооборону, обов’язку здійснювати захист Вітчизни за допомогою зброї
та недопущення використання зброї з протиправною метою;
– удосконалено адміністративно-правовий режим у сфері обігу зброї як
звужений адміністративний «коридор» поведінки власників (користувачів)
зброї щодо придбання, зберігання, носіння, реалізації та знищення зброї з
метою недопущення її потрапляння до сторонніх шляхом видання дозволів,
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проведення ліцензування, реєстрації та контролю з можливістю застосування
до порушників режимних правил різноманітних адміністративних санкцій;
– удосконалено наукові положення щодо оптимізації адміністративноправового забезпечення обігу зброї в умовах проведення АТО шляхом
комплексного вирішення питань легалізації з одночасною амністією осіб, які
вивезли вогнепальну зброю із зони АТО, посилення дієвості адміністративної
діяльності правоохоронних органів у цій сфері, більш чіткого та ефективного
врегулювання питань обігу вогнепальної зброї на законодавчому рівні;
– удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового
забезпечення обігу й застосування зброї на основі Директиви Ради
Європейського Союзу від 18 червня 1991 р. «Про контроль над придбанням і
зберіганням

зброї»

шляхом

уточнення

понятійного

апарату

(зброя,

вогнепальна, зброя), здійснення класифікації зброї за критерієм рівня енергії
вражаючої дії (зброя-смерть, зброя-травма, психологічна зброя), надання
пропозиції про створення Єдиного реєстру зброї, розмежування зброї
смертельної та травматичної дії, заходів щодо зниження ймовірності
застосування зброї зі злочинною метою, упорядкування підстав застосування
вогнепальної зброї працівниками поліції;
– отримала подальшого розвитку методологія аналізу адміністративноправового забезпечення обігу й застосування зброї як учення про систему
наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності щодо
вдосконалення чи спростування відомих ідей у цій сфері, а також
розроблення новітніх теорій, які підлягають доведенню чи спростуванню й
поділяються на загальну методологію та конкретну, притаманну сфері обігу й
застосування зброї;
– отримали подальшого розвитку адміністративно-правові положення
нормативно-правового забезпечення обігу й застосування зброї як системи
нормативно-правових актів різного рівня спеціалізації, що встановлюють
засади та адміністративний інструментарій щодо підстав набуття, володіння,
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зберігання, носіння й застосування зброї та надання первинної медичної
допомоги після її застосування, загалом охорони та гарантування права
громадян на безпечне життя й самооборону;
– отримали подальшого розвитку наукові положення щодо місця й
ролі короткоклинкової холодної зброї в публічному праві України, у
результаті чого зроблено висновок, що обіг такої зброї має здійснюватися за
нормами адміністративного права, оскільки за своїми властивостями та
цільовим призначенням вона має незначну соціальну небезпеку;
– отримали

подальшого

розвитку

наукові

положення

щодо

адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, які
забезпечують обіг і застосування зброї, як сукупності передбачених
законодавством

обов’язків,

прав

й

адміністративної

відповідальності

уповноважених на те органів і посадових осіб публічної адміністрації щодо
належного забезпечення обігу і, як крайнього засобу, – безпосереднього
застосування зброї з метою недопущення скоєння правопорушень зі зброєю,
захисту прав людини на життя і здоров’я, забезпечення права на самооборону
та громадської безпеки і громадського порядку;
– отримали

подальшого

розвитку

наукові

положення

щодо

адміністративно-правового статусу Збройних Сил України у сфері обігу й
застосування зброї як головного суб’єкта публічної адміністрації, який є
гарантом безпеки України від зовнішнього агресора, забезпечення оборони
країни за допомогою зброї відповідно до норм вітчизняного законодавства та
норм міжнародного гуманітарного права в умовах мирного й військового
стану (проведення АТО);
– отримав подальшого розвитку механізм адміністративно-правового
забезпечення обігу й застосування зброї як комплексна правова категорія, що
складається із засад та інструментів адміністративного права, за допомогою
яких суб’єкти адміністративного права мають можливість легітимно
володіти, користуватися та, у виключних випадках, застосовувати зброю,
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використовувати її для самооборони, захисту Вітчизни, задоволення своїх
естетичних і спортивних потреб, а суб’єкти публічної адміністрації (суд) –
притягувати винних у порушенні режиму обігу зброї до адміністративної
відповідальності, вилучати зброю, що перебуває в незаконному обігу;
– отримали подальшого розвитку наукові положення міжнародного та
зарубіжного досвіду адміністративно-правового забезпечення обігу й
застосування зброї, у результаті чого виявлено, що ця проблема відзначається
глобальним характером, має своє міжнародно-правове врегулювання на рівні
ООН та ЄС, і запропоновано в Україні здійснювати подальший законодавчий
розвиток дозвільної системи обігу зброї (концепція безпеки);
- отримали подальшого розвитку методи адміністративної діяльності
публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу й застосування зброї в
Україні як системи способів і прийомів, за допомогою яких здійснюється
цілеспрямований вплив на поведінку власників, володарів і користувачів
зброї, найбільш важливими з яких є заходи щодо застосування зброї
працівниками правоохоронних органів і здійснення самооборони невладними
особами.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
– у науково-дослідній сфері ці результати, які в сукупності становлять
юридичну

теорію

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

й

застосування зброї, можуть бути основою для подальшого розроблення
проблем адміністративного права (акт упровадження Науково-дослідного
інституту публічного права);
–у

правотворчій

сфері

висновки,

пропозиції

та

рекомендації

дисертації використано для внесення змін до Закону України «Про
Національну поліцію» від 2 липня 2015р. № 580-VIII (Додаток Б) та проекту
Закону України від 1 грудня 2014 р. № 1135 «Про вогнепальну зброю
цивільного призначення» (Додаток В);
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– у правозастосовній діяльності використання одержаних результатів
дозволило поліпшити практичну діяльність Національної поліції України
(акт упровадження

Управління

превентивної

діяльності

Головного

управління поліції в Херсонській обл.);
– у навчальному процесі матеріали дисертації використано в підготовці
навчальних посібників і курсу лекцій з дисциплін «Адміністративне право
України», «Судові та правоохоронні органи України». За матеріалами
дисертації

здобувачем

опубліковано

у

співавторстві

підручник

«Адміністративне право України». Положення дисертації використовуються
під час читання лекцій з адміністративного права в Херсонському інституті
Міжрегіональної

академії

управління

персоналом (акт

упровадження

Херсонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом);
– у правовиховній сфері положення й висновки дисертації можуть бути
використані в роботі з підвищення правової культури та правосвідомості
широкого загалу громадян і посадових осіб публічної адміністрації,
Національної поліції, Збройних Сил, Національної гвардії України та інших
правоохоронних органів.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано
здобувачем

самостійно,

з

використанням

останніх

досягнень

науки

адміністративного права. Усі сформовані в ньому положення й висновки
обґрунтовано на основі особистих досліджень автора.
У співавторстві написано та видано два навчальних посібники:
«Організаційні основи діяльності ОВС з попередження і розкриття злочинів,
пов’язаних із застосуванням вибухових речовин чи бойових припасів»
(розкрито положення щодо правопорушень із вибуховими речовинами, обсяг
– 0,7 д.а.), «Адміністративне право України: том 1: Загальне адміністративне
право»

(здобувачеві

належить

підрозділ

адміністративного права», обсяг – 0,36 д.а.).

8.5

«Тлумачення

норм
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У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, а також
положення дисертації автора на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в
цілому, окремі її аспекти та висновки було оприлюднено дисертантом на
п’яти міжнародних, усеукраїнських і регіональних науково-практичних
конференціях: «Досудове слідство: організаційні, кримінально-процесуальні
та криміналістичні проблеми» (м. Сімферополь, 2004), «Управлінські,
правові та психологічні аспекти запобігання масовим правопорушенням
громадського порядку та проявам тероризму» (Київ, 2008), «Управление
качеством образования: опыт, проблемы, перспективы» (Минск, 2009),
«Проблеми запобігання правопорушенням у молодіжному середовищі» (м.
Херсон, 2009), «Теорія і практика сучасного права» (м. Херсон, 2010), а
також

вони

неодноразово

конституційного,

обговорювалися

адміністративного

права

на
та

засіданнях

кафедри

соціально-гуманітарних

дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна».
Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у
двох індивідуальних монографіях, 27 наукових статтях, з яких шість
опубліковано в іноземних наукових виданнях, у п’яти тезах доповідей на
науково-практичних конференціях і трьох навчальних посібниках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ
1.1. Зміст і сутність адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї в Україні
Питання безпеки громадян і забезпечення їх права на самозахист
здавна перебуває серед провідних проблем правознавства. У межах переходу
України під юрисдикцію ЄС актуальним є питання адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні і, більше того,
існує нагальна необхідність його поліпшення з боку держави.
Така потреба зумовлюється тим, що безпека країни в цілому й кожного
громадянина зокрема залежить саме від чіткості та прозорості діяльності
публічної адміністрації в сфері охорони та захисту громадян від
протиправних посягань. Проблема незаконного обігу зброї та безпідставного
її застосування сама по собі вирішитися не може, а тому основне завдання
влади – забезпечити максимальний контроль за дотриманням владних
приписів у цій сфері та належне правове регулювання. Зазначені вище
питання регулюються нормами багатьох галузей права, серед яких провідне
місце належить адміністративному праву, оскільки правове забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні здійснюється передусім на основі норм
адміністративного права.
Наші роздуми про європейське майбутнє української науки поділяють
майже всі вітчизняні вчені. Так, С. Петров уважає, що Україна, визначивши
свій шлях до європейської інтеграції, уже протягом досить тривалого часу
намагається перейняти та впровадити у своє суспільство загальновідомі
європейські цінності, а також механізми їх забезпечення та реалізації.
Йдеться передусім про закріплення та визнання в Основному Законі людини,
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її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою
соціальною цінністю в Україні [253, с. 10].
Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї, як і
будь-яка інша правова категорія характеризуються з внутрішнього й
зовнішнього боків. Іншими словами – за сутністю і змістом.
Із філософських трактувань «сутність» – це категорія для позначення
внутрішньої, відносно прихованої й стійкої складової об’єктивної дійсності,
що визначає природу предмета, процесу і властиві їм закономірності
розвитку [65].
З-поміж категорій матеріалістичної діалектики «сутність» і «явище»
займають особливе місце. Це зумовлено тим, що процес пізнання дійсності
починається саме з вивчення явищ і далі йде до розкриття їх сутності. Під
явищем розуміємо зовнішній бік об’єктивної реальності, яка безпосередньо
дається нашим органам чуття. Об’єктивна дійсність має і внутрішній бік,
недоступний для її прямого сприймання органами чуттів. Цей бік (аспект)
дійсності називається сутністю. Вона постає як внутрішній, повторюваний і
відносно тривкий зв’язок речей і явищ. Це внутрішня основа явищ, загальне і
повторюване в них. Явище ж є виявленням сутності. Тим самим сутність – це
внутрішня природа, внутрішній спосіб існування предметів і явищ дійсності,
основне відношення, що існує в предметі і між предметами, внутрішня
суперечність – тобто те, що становить собою джерело руху й розвитку
предмета чи предметів. Явище – це зовнішній, більш мінливий бік
об’єктивної дійсності, що є формою виразу сутності [169].
Діалектичний взаємозв’язок між сутністю і явищем виявляється в тому,
що: а) сутність і явище нерозривно пов’язані між собою. Явище не може
існувати без того, що в ньому є, тобто без сутності. У сутності немає нічого,
що не виявлялося б так чи інакше; б) єдність сутності і явища не означає
того, що вони збігаються, є тотожними. Сутність завжди прихована за
явищем. Якби форма виявлення і сутності речей безпосередньо збігалися, то
наука була б непотрібною; в) явище більш динамічне, мінливе, ніж сутність,
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а сутність – стійка, менш мінлива. Вона зберігає себе у всіх змінах. Але,
будучи

стійкою

щодо

явища,

сутність

не

залишається

абсолютно

непохитною; г) явище багатше за сутність. Воно має в собі не тільки
виявлення внутрішнього змісту, суттєвих зв’язків об’єкта, але й будь-які
випадкові відношення, особливі риси цього об’єкта [65].
Специфічною формою взаємовідношення сутності і явища, що фіксує
їх суперечливий зв’язок між собою, є видимість. Це однобічне неадекватне
відображення нашими відчуттями прояву сутності речей – точніше, певних
аспектів сутності. Мета наукового пізнання і полягає в тому, щоб за
видимістю розкрити сутність речей і явищ [169].
Таким чином, первинним нашим завдання в цьому дослідженні є
з’ясування внутрішньої природи адміністративно-правового забезпечення
обігу й застосування зброї в Україні та визначення закономірностей розвитку
такої діяльності.
Що стосується змісту, то це категорія, що в подальшому конкретизує
явище. Зміст – це сукупність елементів, аспектів, властивостей, зв’язків і
тенденцій, що складають певний предмет, процес, явище [61]. Ця
визначеність майже ідентична поняттю «сутність» і тісно пов’язана з ним.
Проте сутність абстрактніша, ширша зі категорію «зміст». Нею визначають
головний, вирішальний, глибинніший внутрішній зв’язок предметів, які
становлять його основу. Поняття «зміст» дещо вужче. Воно також
відображає

внутрішній

і

вирішальний

зв’язок.

Проте

не

в

його

найзагальнішому вигляді, а в такому, що реалізується в кожному окремому
предметі (групі предметів) на певному етапі розвитку, за певних умов. Згідно
з діалектикою «зміст» і «форма» перебувають в органічній єдності, є
співвідносними поняттями, які відображають дві взаємозалежні, суперечливі
складові (елементи) буття предмета, явища, процесу [370].
Тобто в межах нашого дослідження зміст адміністративно-правового
забезпечення складають його основні адміністративно-правові елементи, які
в єдності характеризують таку діяльність.
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Як зазначає О. Бокій, проблеми правового регулювання обігу зброї
віддзеркалюють потреби сучасного суспільства, потребують наукового
осмислення і глибокого вивчення їх теоретичних та організаційно-правових
основ [32].
Адміністративне право є самостійною галуззю права, що покликана
регламентувати суспільні відносини у сфері публічного управління,
організовувати та спрямовувати у визначеному законодавством напрямку
суспільні процеси. Основним призначенням адміністративного права в
умовах розбудови демократичної соціальної держави є запровадження
регламентації

відносин,

демократичних

за

своєю

сутністю,

тобто

спрямованих на реальне дотримання й охорону у сфері виконавчої влади
прав і свобод людини, виконання належних їй обов’язків, а також
ефективний захист цих прав у разі їх порушення [106, с. 125].
В

юридичній

розкривається

літературі

через

«адміністративно-правові

різні

динаміка

категорії
відносини»,

–

адміністративного
«державне

права

управління»,

«адміністративно-правове

регулювання», «адміністрування». Найбільш часто вчені-адміністративісти
використовують другу з них. Слід зазначити, що юридична енциклопедія за
редакцією Ю. Шемшученка дає визначення правового регулювання
(від лат. regulare – «спрямування, упорядкування») як одного з основних
засобів владного впливу на суспільні відносини з метою впорядкування їх в
інтересах людини, суспільства і держави [376, с. 41]. Регулювальний вплив
права на суспільні відносини полягає в тому, що воно в своїх нормах
конструює модель обов’язкової або дозволеної поведінки різних суб’єктів
цих відносин. Це відображено в наданні одним суб’єктам суспільних
відносин певних прав і в накладанні на інших певних обов’язків, пов’язуючи
їх тим самим взаємними правами і обов’язками [117, с. 511].
У свою чергу провідні юристи (зокрема В. Галунько, М. Кельман,
О. Мельник, О. Мурашин) визначають адміністративно-правове регулювання
як цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні
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відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових
засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави
[10, с. 256]; здійснюваний усією системою юридичних засобів державновладний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування,
закріплення, охорони та розвитку [211]; форму владного юридичного впливу
на суспільні відносини, що здійснюється державою за допомогою всіх
правових

засобів

з

метою

їх

упорядкування,

закріплення

й

забезпечення [117, с. 511].
Отже, правове регулювання таких питань, як обіг і застосування зброї,
безперечно має здійснюватися через установлення спеціальних правил,
чітких

заходів,

тобто

сукупністю

певних

юридичних

конструкцій,

безпосередня мета яких – урегулювання суспільних відносин у цій сфері.
Проте
розкривають

останнім
динамку

часом

усе

більше

адміністративного

вчених-адміністративістів
права

через

категорію

«адміністративно-правового забезпечення», яка в теорії адміністративного
права залишається розкритою поверхово та потребує уточнення в умовах
нашого дослідження.
Для цього потрібно з’ясувати сутність поняття «забезпечення».
Академічний

тлумачний

словник

української

мови

трактує

термін

«забезпечення» через дію від слова «забезпечити» і означає: постачаючи
щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось
потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування;
створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось.
захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [16]. Відповідно
«правове забезпечення» – це сукупність правових норм, що регламентують
правові взаємини та юридичний статус [341].
Дослідник Р. Ігонін у праці «Поняття адміністративно-правового
забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції» зазначає,
що попри поширене використання означеного поняття в наукових працях,
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присвячених адміністративно-правовій проблематиці, юридична наука ще не
виробила

загальноприйнятих

підходів

до

розуміння

змісту

терміну

«адміністративно-правове забезпечення». Такий стан справ не може не
позначитися негативно на якості наукових досліджень, у рамках яких
використовується це поняття. Тому розкриття змісту словосполучення
«адміністративне-правове

забезпечення»

сприятиме

більш

чіткому

формулюванню понятійно-категоріального апарату адміністративно-правової
науки загалом і коректному використанню цього поняття зокрема [149, с. 36].
У свою чергу К. Степаненко в своїй праці

про адміністративно-

правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном зазначає:
«…відмінність в аналізі термінології змістовного елемента, а також просте
використання в тексті поняття «забезпечення» вказує про відсутність єдиного
його формулювання і актуальність його розробки в сучасній юридичній
літературі», а потім додає: «Аналіз законодавства України дозволяє зробити
висновок, не набагато чим відмінний від попереднього, – поняття
«забезпечення» використовується часто, однак його розуміння, здебільшого,
домислюється тими, хто користується законом» [331].
У своїй праці доцент О. Дручек доводить, що в загальноприйнятому
сенсі під забезпеченням мається на увазі надання (постачання) чогось або
кимсь у достатній кількості; створення повного і достатнього комплексу
умов, необхідних для здійснення чого б то не було; надання гарантій.
Неюридичний зміст поняття розкривається, наприклад, у Великому
тлумачному словнику української мови. Таке розуміння є основою
юридичних визначень правового забезпечення, більшість із яких в основі
мають наведену конструкцію. Зазначена обставина політомії терміна
зумовлює той факт, що в юридичній літературі використовуються різні
дефініції правового забезпечення, зокрема у спробі окреслити його механізм:
у контексті адміністративного права і діяльності йдеться про механізми
забезпечення «захисту», «охорони», «реалізації», «здійснення кантування»
тощо. Вочевидь, ці поняття не є тотожними, вони потребують розроблення
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чітких

критеріїв

диференціації,

уточнення

дефініцій,

розмежування

змісту [106, с. 124].
Дослідник Р. Ігонін зазначає: аналізуючи погляди вчених на зміст
поняття «правового забезпечення», не можна обійти увагою позицію М.
Пучкової, яка тлумачила це поняття двояко: а) як сукупність гарантій
реалізації та охорони прав громадян; б) як діяльність органів державної влади
зі створення умов, необхідних для реалізації громадянами своїх прав.
Запропонована вченою смислова конструкція поняття «забезпечення»
включає в себе статичний і динамічний аспекти. Установлені державою
гарантії є статистичним компонентом, у той час як відповідна діяльність
органів державної влади репрезентує собою динамічну складову феномену
«забезпечення». Важливо відзначити, що перевагою позиції М. Пучкової
щодо питання сутнісного наповнення поняття «правового забезпечення» є
ув’язування в монолітну й нерозривну правову єдність установлених
державою (за допомогою норм права) «гарантій реалізації і охорони прав
громадян» і «діяльності органів державної влади із створення умов
необхідних для реалізації громадянами своїх прав». У такому разі
встановлені державою гарантії начебто репрезентують «статичне» право, у
той час як діяльність відповідних державних органів репрезентує динаміку
реалізації його норм [149, с. 37; 297, с. 12].
На відміну від М. Пучкової, існує думка, яка концентрує увагу
виключно на статичному аспекті поняття «правового забезпечення»
розуміючи його лише як гарантію. На думку вченого, суть такої гарантії
відтворюється при створенні ефективних умов для реалізації індивідом своїх
прав і свобод [149, с. 37; 297, с. 12].
Саме тому Р. Ігонін вважає, що в межах його дослідження
адміністративно-правове

забезпечення

функціонування

системи

судів

загальної юрисдикції – це регламентована адміністративно-правовими
нормами

діяльність

суб’єктів

державно-владних

повноважень,

яка

спрямована на створення необхідних умов для належного функціонування
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системи судів загальної юрисдикції та встановлена адміністративноправовими нормами система гарантій належного функціонування системи
судів загальної юрисдикції. Запропонована вченим дефініція дозволяє
прослідкувати «генетичний» зв’язок між поняттями «адміністративноправового

забезпечення»

та

«адміністративно-правового

регулювання

(регламентування)». Окрім цього, такий варіант конструкції смислового
навантаження поняття «адміністративно-правового забезпечення» дозволяє
виокремити аспект «реальності» «забезпечення», який пов’язується з
конкретною діяльністю суб’єктів владних повноважень, а не з абстрактним
адміністративно-правовим

регулюванням,

адже

на

відмінну

від

адміністративно-правового регулювання, яке передусім означає процес
впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування, практична
діяльність суб’єктів владних повноважень є більш наближеною до реального
здійснення правових приписів [149, с. 39].
У межах аналізу адміністративно-правового забезпечення прав, свобод
та інтересів дитини органами внутрішніх справ України О. Дручек дійшла
висновку, що адміністративно-правове забезпечення прав, свобод й інтересів
дітей органами внутрішніх справ України – це здійснюваний останніми в
межах визначеної законом компетенції за допомогою спеціального механізму
вплив на суспільні відносини з метою захисту, охорони, відновлення прав,
свобод та інтересів дитини, а також профілактики та припинення їх
порушень. Ознаками зазначеного інституту є такі: це один із видів
правозабезпечувальної діяльності держави; об’єктом забезпечення є права,
свободи та інтереси дітей; забезпечення здійснюється на основі делегованих
державою

повноважень

суб’єктом

спеціальної

компетенції;

процес

забезпечення реалізується через особливий адміністративний механізм;
метою використання цього механізму є захист, охорона, відновлення прав,
свобод та інтересів дитини, а також профілактика та припинення їх
порушень [106, с. 127].
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Таким
застосування

чином,
зброї

адміністративно-правове
в

Україні

полягає

у

забезпечення
виявленні

та

обігу

та

створенні

адміністративних засад та інструментарію реалізації адміністративноправових відносин у цій сфері, а також в охороні та гарантуванні прав,
свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин на основі правових норм.
При цьому засади – це принципи і концепції, під якими слід розуміти основні
вихідні, керівні засади, на яких базується діяльність суб’єктів публічного
адміністрування у сфері обігу та застосування зброї, а також систему єдиних
поглядів. Інструментарій включає в себе форми адміністративної діяльності,
методи

адміністративної

діяльності,

адміністративні

процедури

та

адміністративні режими.
Дослідивши

проблематику

змісту

та

сутності

адміністративно-

правових засад, Д. Заброда зазначає, що слово «засади» вживається в
українській мові в таких значеннях: 1. Основа чогось; те головне, на чому
ґрунтується, базується що-небудь; 2. Вихідне, головне положення, принцип;
основа світогляду, правило поведінки; 3. Спосіб, метод здійснення чогонебудь. Близько до першого та другого значень воно вживається в
Конституції України та назвах низки законів України («Про засади
запобігання і протидії корупції», «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики», «Про засади державної мовної політики»), але вичерпне
тлумачення його в жодному акті не подається [113, с. 45].
Поняття «засади» та «основи» досить часто можна зустріти й у
юридичній літературі. Так, під правовими засадами О. Якимець розуміє
сутність змісту нормативного регулювання правовідносин. Автор зазначає,
що правові засади – це «правова основа», джерело, на ґрунті якого будуються
різні види діяльності [378]. Варто зазначити, що, незважаючи на досить
поширене використання виразу «адміністративно-правові засади», у назвах
багатьох досліджень більшість авторів не надають тлумачення його поняття,
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а одразу ж переходять до аналізу нормативно-правових актів, що регулюють
ту чи іншу діяльність [193, с. 7]. Досліджуючи сутність і зміст
адміністративно-правових засад Д. Заброда пропонує розуміти під ними
сукупність закріплених у нормах адміністративного права параметрів
суспільного явища та правовідносин, що потребують регулювання за
допомогою адміністративно-правових засобів [113, с. 45]. Тоді як, на думку
В. Спасенко, адміністративно-правові засоби – це вихідні принципи та
положення, що є підґрунтям правового статусу й організації функціонування
певного органу [328].
Таким чином, адміністративні засади у сфері адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це основи, на
яких ґрунтується діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері
реалізації ними своїх завдань із забезпечення цієї сфери суспільного життя,
тоді як обов’язок їх створення лежить на державі.
Проте не тільки створення адміністративних засад, а й інструментарію
реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері має здійснювати
держава.
Адміністративно-правові відносини у сфері обігу та застосування зброї
– це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини у
сфері виготовлення, носіння, зберігання, обліку, збереження, перевезення,
переробки, тобто обігу, зброї та її застосування, у яких сторони здійснюють
передбачені для них суб’єктивні права та обов’язки, установлені й
гарантовані відповідними адміністративно-правовими актами публічної
адміністрації.
Ці відносини є різновидом адміністративно-правових відносин, тому
мають певні властиві останнім риси.
По-перше, одна зі сторін обов’язково виступає від імені держави (орган
державного управління, посадова особа, громадська організація, наділена
державно-владними повноваженнями). Ця сторона офіційно представляє
державу в адміністративно-правових відносинах, чим реалізує публічний
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інтерес. У таких відносинах втілюється в життя державна політика, державна
ідеологія. Можна стверджувати, що без державного представника немає
адміністративних правовідносин [14].
Наприклад, дозволи видає Управління громадської безпеки УМВС
України в певній сфері: на право перевезення мисливської вогнепальної
зброї, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї громадянами
України; на придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної,
гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї,
пристроїв та набоїв до них громадянами України; на придбання та зберігання
відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до
неї, пристроїв та зазначених набоїв підприємствами, установами та
організаціями; а також всі види дозволів, що належать до компетенції
міськрайорганів внутрішніх справ [265]. У цьому випадку від імені держави
виступають підрозділи Міністерства внутрішніх справ, які вступають у
відповідні

правовідносини

з

суб’єктами

отримання

запропонованої

адміністративної послуги.
По-друге, переважно нерівноправність сторін (відносини відбуваються
за принципом «влада – підпорядкування»). Пояснюючи цю особливість,
необхідно вказати таке: досить довгий час в адміністративному праві
панувала позиція, яка свідчила про абсолютність нерівноправності сторін в
адміністративно-правових відносинах. В основі була юридична можливість із
боку уповноваженої від держави сторони примусити здійснити необхідні дії
іншу сторону. Це давало обґрунтовані можливості певним дослідникам
говорити про «поліційний» характер такого адміністративного права. В
умовах демократичних перетворень, що мають місце в Україні, слід
наголосити на певній модифікації такої характеристики. Йдеться про те, що
такі

суспільні

відносини,

які

об’єктивно

регулюються

нормами

адміністративного права, як надання адміністративних (управлінських)
послуг, розгляд звернень громадян, укладання адміністративних договорів
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тощо, не містять за своєю сутністю при таких конкретних стосунках
нерівноправності сторін [14].
Таким чином, говорячи про зазначену характеристику адміністративноправових відносин, слід указати, що: 1) більшість адміністративно-правових
відносин характеризується нерівноправністю сторін, 2) у тих відносинах, де
нерівноправність

фактично

не

має

місця,

про

владний

аспект

у

повноваженнях представника держави необхідно говорити як про потенційну
можливість використання влади, яка в уповноваженої державою сторони є, а
в іншої сторони правовідносин її немає. Ця потенційна можливість
виявляється

у

змозі

видання

юридичного

акта,

обов’язкового

для

виконання [14].
Зокрема, наприклад, під час придбання зброї суб’єктами таких
правовідносин є підрозділи дозвільної системи органів внутрішніх справ і
громадяни України, які досягли 21-річного віку, для придбання мисливської
нарізної зброї – 25-річного віку, холодної, пневматичної та газової зброї – 18річного віку [163]. Окрім того, відповідно до вимог наказу МВС України від
21.08.1998 № 622, здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ
відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим
центральним

органам

виконавчої

влади,

підприємствам,

установам,

організаціям дозволи на придбання, зберігання, перевезення й використання
вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї, пристроїв та набоїв до них, а також громадянам – дозволи на
придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської, холодної,
пневматичної зброї, пристроїв [265].
По-третє, такі відносини можуть виникати без згоди (бажання) іншої
сторони. Ця особливість полягає в тому, що на відміну від цивільно-правових
відносин, що відбуваються за згодою та бажанням двох сторін, в
адміністративному праві має місце інша ситуація. Причому така особливість
стосується двох сторін правовідносин – як представника держави, так і
громадянина (органу місцевого самоврядування, недержавної організації). У
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першому разі можна говорити про те, що адміністративно-правові відносини
виникають без згоди (бажання) наділеної владними повноваженнями сторони
у випадках, скажімо, звернення громадянина до органу виконавчої влади
[14]. Керуючись положеннями ст. 7 Закону України від 2 жовтня 1996 р
№ 393/96-ВР «Про звернення громадян», звернення, оформлені належним
чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому
прийняттю та розгляду [125]. 3 іншого боку, адміністративно-правові
відносини можуть виникати без згоди (бажання) громадянина – наприклад, у
разі порушення ним певних правил, коли виникають відносини між ним і
працівником міліції [14].
Наприклад, притягнення до адміністративної відповідальності за
проступки у сфері обігу та застосування зброї. Порушення правил дозвільної
системи є різновидом адміністративних правопорушень, що посягають на
встановлений порядок управління як систему відносин, які забезпечують
нормальне функціонування державних органів, а також чітке виконання
різних

загальнообов’язкових

правил,

установлених

із

цією

метою.

Адміністративні проступки в сфері здійснення дозвільної системи також
посягають на нормальну діяльність державних органів, а саме органів
внутрішніх справ, завдаючи шкоди відносинам, які забезпечують правильне
функціонування об’єктів, щодо яких зазначені органи задіюють дозвільну
систему. Тому такі відносини складають видовий об’єкт адміністративних
проступків у сфері здійснення дозвільної системи. Крім цього, вказані
проступки посягають також, хоча й непрямо, на громадську безпеку, тобто
створюють загрозу завдання шкоди життю та здоров’ю громадян, їх майну,
оскільки

всі

об’єкти

дозвільної

системи

є

джерелами

підвищеної

небезпеки [15].
До адміністративних проступків у сфері здійснення дозвільної системи
належать: стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної
зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
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дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням
установленого порядку; порушення громадянами порядку придбання,
зберігання, передання іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї; порушення громадянами правил зберігання, носіння або
перевезення нагородної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та
бойових

припасів;

порушення

громадянами

строків

реєстрації

(перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил
взяття її на облік; ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи
пневматичної

зброї

і

бойових

припасів;

порушення

працівниками

торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної,
холодної

чи

пневматичної

зброї

і

бонових

припасів;

порушення

працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або
перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових
припасів;

порушення

спеціальних

засобів

порядку

розроблення,

самооборони;

виготовлення,

порушення

порядку

реалізації
придбання,

зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів
до них; порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони й
порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу
електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються
правоохоронними органами [15].
По-четверте,

виниклі

суперечки

можуть

вирішуватись

як

в

адміністративному, так і в судовому порядку. Дедалі більшого значення
набуває судовий порядок оскарження неправомірних дій представників
держави [14]. Стаття 2 Кодексу адміністративного судочинства України
визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод
та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших
суб’єктів під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень [378].
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Часто внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади
та місцевого самоврядування порушуються права та охоронювані законом
інтереси громадян, підприємств та організацій. Одним із способів
відновлення порушених таким чином прав є оскарження неправомірних
рішень, дій чи бездіяльності органів, що мають владні повноваження [241].
Законодавством

України

передбачено

право

особи,

чиї

права

порушено, обирати спосіб захисту шляхом звернення до вищого в порядку
відомчої підлеглості органу чи службової особи або шляхом безпосереднього
звернення до суду. При цьому подання скарги до вищих органів не позбавляє
особу права звернення до суду. Громадянин може подати скаргу на рішення,
дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування в
порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним
особу. Статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» передбачено,
що скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або
посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його
ухвалення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з
ухваленим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не
розглядаються [125]. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування до суду має певні особливості,
пов’язані з характером порушеного права. Такі позови підвідомчі судам
загальної юрисдикції або адміністративним судам, юрисдикція яких
відрізняється між собою. Від правильності визначення виду судового органу,
до якого слід звертатися за захистом, залежить швидкість поновлення
порушених прав та інтересів заінтересованої особи [241].
Тобто в разі порушення прав та охоронюваних законом інтересів
громадян, підприємств та організацій унаслідок рішень, дій чи бездіяльності
органів публічного адміністрування у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї, є можливість оскарження таких дій у судовому чи
адміністративному порядку.
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Відповідно до чинного законодавства публічна адміністрація у сфері
обігу та застосування зброї в Україні надає дозволи, здійснює ліцензування,
контроль і нагляд, установлює заборони та уповноважує на певні дії, а також
застосовує примус. А тому типом правового забезпечення у цій сфері є так
званий тип спеціального дозволу, який передбачає можливість здійснювати
тільки ті дії, які прямо дозволені законом.
Як зазначає В. Завгородня, останнім часом у науці простежується
тенденція визначати правовий режим як особливу форму правового
регулювання, що охоплює систему правових засобів, які використовуються
залежно від установлених юридичних цілей і суспільних факторів, або ж як
форму функціонування правовідносин [114, с. 7]. Проте, на нашу думку, його
можна розглядати і як особливу форму правового забезпечення.
Оскільки адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні базується на правових нормах, владних приписах держави, то
слід зазначити, що обіг зброї на території України та її застосування
потребують законодавчого удосконалення; оскільки на разі нормативноправове забезпечення обігу та застосування зброї здійснюється на основі
низки нормативно-правових актів, переважно підзаконних, тому існує
потреба вдосконалення законодавства в цій сфері для повноти правого
регулювання суспільних відносин, що в ній виникають. Більш деталізовано
нормативно-правове

забезпечення

обігу

та

застосування

зброї

буде

розглядатися в наступному розділі нашого дисертаційного дослідження.
Слід звернути увагу на інструментарій адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї. Як ми зазначали, він включає в
себе форми адміністративної діяльності, методи адміністративної діяльності,
адміністративні процедури та адміністративні режими. Більш детально вони
будуть розглянуті в інших розділах нашого наукового дослідження, а тут
лише зазначимо, що суб’єкти публічної адміністрації під час виконання
покладених на них обов’язків ухвалюють різноманітні рішення, які
викликають

певні

юридичні

наслідки.

Такі

рішення

в

теорії
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адміністративного

права

прийнято

називати

формами

державного

управління, які у свою чергу утворюють відповідний адміністративноправовий інститут [246, с. 283].
Для

вітчизняної

адміністративно-правової

доктрини

поняття

«інструментарій діяльності публічної адміністрації» є невідомим, оскільки
протягом тривалого часу в межах доктрини адміністративного права
застосовується категорія «форми державного управління», сформована ще за
часів радянської влади, доцільність, зміст і правова спрямованість якої майже
не ставиться під сумнів. Її поява у правовій доктрині була зумовлена
ухваленням 1937 року Конституції УРСР, положеннями якої сферу
публічного управління було обмежено діяльністю органів державної влади й
закріплено на офіційному рівні терміни «державне управління» та «органи
державного управління». За період від існування радянської влади й до
сьогодні законодавство нашої держави було піддано чисельним змінам,
унаслідок чого було трансформовано і систему органів, і механізм
публічного правління [247, с. 97].
Зважаючи на це, категорія «форма державного управління» мала
набути іншого значення, відповідаючи новим реаліям публічного управління.
Однак, як показує аналіз сучасної наукової літератури та наукових джерел
радянських часів, підходи до її розуміння не змінилися, як і не було змінено її
назву [247, с. 97].
Ми підтримуємо думку І. Патерила про те, що «інструменти діяльності
публічної адміністрації», під якими варто розуміти всю сукупність засобів
(прийомів), які використовуються суб’єктами публічної адміністрації для
регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері публічного
управління.

При

цьому

регулювання

суспільних

відносин

може

здійснюватися як через норми права, так і через вплив на конкретних,
індивідуалізованих

суб’єктів

адміністративно-правових

відносин,

а

регулювання суспільних відносин може здійснюватися як у владному, так і
невладному порядку [246, с. 288].
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Усе викладене вище дає можливість сформулювати такі висновки:
– адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні полягає у виявленні та створенні адміністративних засад та
інструментарію реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері, а
також в охороні та гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб’єктів
цих відносин на основі правових норм;
– типом правового забезпечення в цій сфері є так званий тип
спеціального

дозволу,

який

передбачає

можливість

суб’єктам

адміністративного права здійснювати тільки ті дії, які прямо дозволені
законом;
– нормативно-правове регулювання обігу та застосування зброї
здійснюється на основі низки нормативно-правових актів, переважно
підзаконних, а тому існує потреба вдосконалення законів у цій сфері для
високого правового регулювання суспільних відносин, що в ній виникають;
–

сутність

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї в Україні – це його внутрішня природа та закономірність
розвитку такої діяльності, яка характеризуються засадами (основами)
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні, насамперед концепціями,
принципами та методологію досягнення позитивного результату;
– адміністративно-правові відносини у сфері обігу та застосування
зброї – це врегульовані нормами адміністративного права суспільні
відносини у сфері виготовлення, носіння, зберігання, обліку, збереження,
перевезення, переробки, тобто обігу, зброї та її застосування, у яких сторони
здійснюють передбачені для них суб’єктивні права та обов’язки, установлені
й гарантовані відповідними адміністративно-правовими актами публічної
адміністрації;
– зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні – це його зовнішнє вираження у формі інструментів
адміністративної діяльності публічної адміністрації – форм і методів
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адміністративної діяльності публічної адміністрації та адміністративних
процедур у цій сфері;
– у разі порушення прав та охоронюваних законом інтересів громадян,
підприємств та організацій унаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів
публічного адміністрування у сфері забезпечення обігу та застосування зброї,
є можливість оскарження таких дій у судовому чи скарговому порядку.
Отже, зміст і сутність адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні характеризуються адміністративними засадами
(принципами та концепціями) та інструментарієм реалізації адміністративноправових відносин у цій сфері (форми адміністративної діяльності, методи
адміністративної діяльності, адміністративні процедури та адміністративні
режими), які перебувають у нерозривному взаємозв’язку між собою для
забезпечення прав, свобод і законних інтересів у цій сфері.
1.2. Методологія аналізу адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї в України
Наука віддзеркалює людські знання та загальний рівень їх розвитку.
Саме вона охоплює своїм змістом увесь масив знань, який ґрунтується на
певних принципах і низці найрізноманітніших гіпотез, пов’язаних із певними
проблемами окремих сфер життєдіяльності суспільства. Саме тому,
починаючи будь-яку наукову працю, кожен реальний науковець знає і
розуміє, що вона має базуватися на певних усталених принципах та методах.
Під

час

безпосередньої

наукової

діяльності

він

обирає

для

себе

найоптимальніший варіант того чи іншого різновиду пізнання певного
наукового явища.
Знання необхідні людині для орієнтації в навколишньому світі, для
пояснення і передбачення подій, планування і реалізації діяльності та
розроблення інших нових знань. Знання – найважливіший засіб перетворення
дійсності. Вони становлять динамічну систему, що швидко розвивається,
темпи зростання якої в сучасних умовах перевищують темпи зростання будь-
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якої іншої системи. Говорячи про знання, мають на увазі вищий рівень
інформації, що функціонує в суспільстві. При цьому знання – це не вся
інформація, а лише та її частина, яку людина перетворила й опрацювала
особливим чином. У процесі перетворення інформація має набути знакової
форми або бути представлена в цій формі за допомогою інших знань,
накопичених

у

пам’яті,

інформація

має

отримати

сутність

і

значення [28, с. 3].
Нова ідея – не просто зміна уявлень про об’єкт дослідження, це якісний
стрибок думки за межі сприйнятих чуттями даних і, здавалося б, перевірених
рішень. Нові ідеї можуть з’являтися під впливом парадоксальних ситуацій,
коли виявлено незначний, неочікуваний результат, який надто розходиться із
загальноприйнятими положеннями науки – парадигмами. Вироблення нових
знань відбувається за такою схемою: парадигма – парадокс – нова парадигма.
Розвиток науки – це зміна парадигм, методів, стереотипів мислення. Перехід
від однієї парадигми до іншої не можна описати логічно, тому що кожна з
них відкидає попередню й дає принципово новий результат дослідження,
який не можна логічно вивести з відомих теорій. Особливу роль при цьому
відіграють інтуїтивні механізми наукового пошуку, які не ґрунтуються на
формальній логіці [237, с. 3].
Будь-яке
інструментарію

наукове

дослідження

перероблення

не

інформації,

здійснюється

без

ідей,

статистичних

теорій,

певного

матеріалів, загальновизнаних законів природи і суспільства в нові теорії
фундаментального та науково-прикладного характеру. Іншими словами,
вчені-дослідники перетворюють загальновідомий науковий емпіричний і
науковий матеріал на нову якість, нові теоретичні і практичні здобутки за
допомогою певних специфічних високоінтелектуальних засобів людської
діяльності. Тобто вчений у своїх наукових дослідженнях використовує
певний інструментарій, який у наукових колах було названо методом
наукового дослідження [148].
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У нових соціально-економічних умовах спостерігається підвищення
інтересу до наукового дослідження. Однак прагнення до наукової роботи все
частіше наштовхується на недостатнє оволодіння дослідниками системою
методологічних і методичних знань. Цей факт істотно знижує якість
виконання наукових робіт, не дозволяючи їх авторам повною мірою
реалізовувати свої можливості. Для дослідників-початківців дуже важливо не
тільки добре знати основні положення, які характеризують наукову роботу,
але й мати хоча б загальне уявлення про методологію та методику наукової
творчості, тому що, як показує сучасна навчальна практика вищих
навчальних закладів, у таких дослідників на перших кроках до оволодіння
навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме цього
характеру [28, с. 3].
У свою чергу А. Конверський зазначає, що наукова діяльність у вищих
навчальних закладах є невід’ємною складовою освітнього процесу й
здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої
діяльності в системі вищої освіти. Законодавством визначено головні
завдання наукової діяльності у вищих навчальних закладах, до яких
належать: органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з
урахуванням досягнень науки й техніки; упровадження результатів наукових
досліджень у практику; безпосередня участь суб’єктів навчально-виховного
процесу

в

науково-дослідних

роботах,

що

проводяться

у

вищому

навчальному закладі; організація наукових, науково-практичних, науковометодичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів науково-дослідних,
курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного
процесу [242, с. 4].
Розвиваючи цю тему, Ф. Чмиленко та Л. Жук зазначають, що для
дослідників-науковців важливо мати уявлення про методологію та методи
наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до набуття навичок
наукової роботи постає найбільше питань власне методологічного характеру.

41

Передусім бракує досвіду в застосуванні методів наукового пізнання,
логічних законів і правил, нових засобів і технологій [361, с. 3].
Пересічні

положення

методології

гуманітарних

досліджень

застосовуються на методологічній базі патріотизму, пріоритету прав людини
та ринкової економіки передовими вітчизняними вченими. Найбільш
вагомий внесок у розвиток методології гуманітарних досліджень зробили
М. Білуха, Г. Бірта, Ю.Бурга, Л. Воротіна, В. Ганін, А. Єріна, Л. Жук,
О. Клименюк, А. Конверський, О. Крушельницька, Ю. Макогон, В. Петрюк,
М. Пилипчук, В. Пілюшенко, К. Салига, М. Свердан, В. Сидоренко,
С. Соловйов, Д. Стеченко, А. Філіпенко, Ф. Чмиленко та інші. Проте
аналізованої нами проблематики вони торкалися лише опосередковано,
досліджуючи інші більш загальні методологічні основи, а проблематика
методології адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування
зброї потребує подальшого дослідження.
Вважаємо

за

необхідне

з’ясувати

сутність

поняття

«наукове

дослідження». Так, дослідники Г. Бірта та Ю. Бурга вважають, що наукове
дослідження – це цілеспрямоване пізнання, результати якого постають у
вигляді

системи

понять,

законів

і

теорій.

Вони

зазначають,

що,

характеризуючи наукове дослідження, науковці зазвичай вказують на такі
його відмітні ознаки: це обов’язково цілеспрямований процес, досягнення
усвідомлено поставленої мети, чітко сформульованих завдань; це процес,
спрямований на пошук нового, на творчість, на відкриття невідомого, на
висунення оригінальних ідей, на нове висвітлення розглянутих питань; воно
характеризується систематичністю: тут упорядковані, приведені в систему і
сам процес дослідження, і його результати; йому властива чітка доказовість,
послідовне обґрунтування зроблених узагальнень і висновків [28, с. 90].
Утім, за думкою Ф. Чмиленко та Л. Жук, наукове дослідження –
це цілеспрямований процес пізнання, здійснюваний з метою розкриття й
установлення закономірності зміни об’єктів залежно від певних умов місця і
часу їх функціонування для подальшого використання їх у практичній
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діяльності. Це організований процес розумової праці, безпосередньо
спрямований на створення нових знань. Отримання нових наукових даних –
це соціальна потреба суспільства, яка зросла останнім часом, в епоху
науково-технічної революції [361, с. 26].
У свою чергу К. Салига узагальнює та вважає, що наукове пізнання є
основною

формою

пізнання

реальної

дійсності,

що

відбувається

цілеспрямовано, становить собою наукове дослідження, має певну природу,
структуру й особливості. Результатом наукового пізнання є система понять,
категорій, методологій, методів, законів, теорій. Наукове пізнання є
складним, суперечливим процесом відтворення знань, здійснюється за
допомогою різних методів дослідження, що є певними способами,
прийомами й процедурами, якими має володіти суб’єкт пізнання в процесі
наукового дослідження [311].
Кожну науково-дослідну роботу можна віднести до певного напрямку.
Під науковим напрямком розуміють науку або комплекс наук, у сфері яких
проводять дослідження. З огляду на це розрізняють технічний, біологічний,
соціальний, історичний та інші напрямки з можливою подальшою їх
деталізацією. Основою наукового напрямку є спеціальна наука, а також
притаманні

їй

методи

дослідження

та

технічні

засоби

їх

здійснення [361, с. 26].
Таким чином, наше наукове дослідження у сфері адміністративноправого забезпечення обігу та застосування зброї в Україні має бути
системою понять, законів і теорій, які виведені в процесі цілеспрямованого
пошуку істини на основі доказовості та відкриття нових питань у цій сфері.
Основою наукового напрямку нашого дослідження є юридична наука, а
також притаманні їй методи дослідження та технічні засоби їх здійснення.
Науковці Г. Бірта та Ю. Бурга звертають увагу на те, що об’єктом
науково-теоретичного дослідження є не просто окреме явище, конкретна
ситуація, а цілий клас подібних явищ і ситуацій, їх сукупність. Мета ж і
безпосередні завдання науково-теоретичного дослідження полягають у тому,
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щоб знайти загальне в ряду одиничних явищ, розкрити закони, за якими
виникають,

функціонують,

розвиваються

такого

роду

явища,

тобто

проникнути в їхню глибинну сутність [28, с. 90]. Утім К. Салига уточнює, що
головною метою наукового пізнання є відкриття об’єктивної істини, що
базується на конструктивно-критичному ставленні до дійсності. Основною
функцією наукового пізнання є обслуговування потреб практики [311].
Ф. Чмиленко та Л. Жук конкретизують, що мета наукового дослідження –
усебічно,

об’єктивно

й

ґрунтовно

вивчити

явища,

процеси,

їх

характеристики, зв’язки на основі розроблених у науці принципів і методів
пізнання, а також отримати корисні для діяльності людини результати,
упровадити їх у виробництво для підвищення його ефективності. У процесі
наукового дослідження важливо враховувати все, концентруючи увагу на
основних питаннях теми. Також слід зважити на побічні факти, які на
перший погляд здаються малозначущими [361, с. 26].
Виходячи з цього, об’єктом нашого дослідження є однорідні суспільні
відносини, що виникають, змінюються і припиняються (тобто успішно
функціонують) у сфері забезпечення обігу та застосування зброї. Тоді як мета
– проникнути в їхню глибинну сутність, для того щоб віднайти істину та
отримати корисні поради для подальшого їх застосування на практиці.
Таким чином, щоб здійснити наше дослідження, слід використати
певний науковий інструментарій. Передусім потрібно відзначити, що метод
(гр. «спосіб пізнання») – у найбільш широкому сенсі це «шлях до чогонебудь», спосіб діяльності суб’єкта в будь-якій її формі [28, с. 19]. Головне
призначення будь-якого методу – на основі відповідних принципів (вимог,
приписів і т. ін.) забезпечити успішне вирішення певних пізнавальних і
практичних проблем, приріст знання, оптимальне функціонування і розвиток
тих чи інших об’єктів [28, с. 20]. До характерних ознак наукового методу
найчастіше

відносять

об’єктивність,

необхідність, конкретність та ін. [28, с. 23].

відтворюваність,

евристичність,
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Поняття «методологія» має два основних значення: система визначених
способів і прийомів, застосовуваних у тій або іншій сфері діяльності (у науці,
політиці, мистецтві і т. ін.); учення про цю систему, загальна теорія методу,
теорія в дії [28, с. 19]. Методологія (від гр. methodos – «спосіб, метод» і logos
– «наука, знання») – це вчення про правила мислення в процесі створення
теорії науки. Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття
тлумачать по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують
методологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції
методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання або як
систему наукових принципів, на яких ґрунтується дослідження і вибір
сукупності

пізнавальних

способів,

методів

і

прийомів.

Найчастіше

методологію розглядають як теорію методів дослідження, створення
концепцій; систему знань про теорію науки або про систему методів
дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів дослідження, що
включає техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом [361, с. 4-5].
Окрім того існує ще одна думка про те, що методологія – складна,
динамічна, цілісна, субординована система способів, прийомів, принципів
різних рівнів, сфер дії, спрямованості, евристичних можливостей, змістів,
структур [28, с. 25]. Утім, на думку П. Рабіновича, методологія юридичної
науки – це система підходів і методів, способів і засобів наукового
дослідження, а також вчення (теорія) про їх використання при вивченні
державно-правових явищ [298].
Більше

того,

поняття

«теорія»,

«методологія»

та

«метод»

взаємопов’язані й у єдності відображають реальну дійсність. «Теорія» – це
накопичений досвід. Сукупність методів, методологія наукового дослідження
минулого періоду створили теорію. Разом із тим новий метод і методологія,
як сукупність методів, розроблені або вдосконалені порівняно з попереднім
періодом, спрямовані на розвиток теорії. Тобто нові методи й методологія
використовуються

для

подальшого

розвитку

науки,

поглиблення

теоретичного знання для використання на практиці, а тому теорію можна
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розглядати як систему наукових ідей, концепцій, методів, фундаментальних
понять, принципів, законів, рівнянь, тверджень (постулатів, аксіом),
націлених на пояснення готового знання [311].
Саме

тому

логічним

є

твердження,

що

методологія

аналізу

адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї є
вченням про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької
діяльності, щодо удосконалення чи спростування відомих ідей у цій сфері, а
також

розроблення

новітніх

теорій,

які

підлягають

доведенню

чи

спростуванню.
Ця методологія має чотирирівневу структуру. Нині розрізняють
фундаментальні,

загальнонаукові

принципи,

що

становлять

власне

методологію, конкретнонаукові принципи, які лежать в основі теорії тієї чи
іншої дисципліни або наукової галузі, і систему конкретних методів і технік,
застосовуваних для виконання спеціальних дослідних завдань [361, с. 4]. Тоді
як П. Рабінович вважає, що до складу методології входять: філософськосвітоглядні підходи (матеріалістичний чи ідеалістичний, діалектичний чи
метафізичний, визнання чи заперечення об’єктивних соціальних, зокрема
державно-правових, закономірностей і можливості їх пізнання, здобуття
істинних знань щодо них); загальнонаукові методи, тобто такі, що
використовуються в усіх або в більшості наук; групові методи, тобто такі, що
застосовуються лише в певній групі наук. Учений вважає, що названі групи
методів потрібні для проведення повноцінного, усебічного, завершеного
державно-правового дослідження: кожна з них може перебувати на якомусь
етапі, а тому методологія має бути множинною, плюралістичною [298].
Слід зазначити, що філософська, або фундаментальна, методологія –
вищий рівень методології науки, що визначає загальну стратегію принципів
пізнання особливостей явищ, процесів, сфер діяльності. Діалектика як метод
пізнання природи, суспільства й мислення, розглядувана в єдності з логікою і
теорією

пізнання,

становить

фундаментальний

науковий

принцип

дослідження багатопланової та суперечливої дійсності в усіх її проявах.
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Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки,
процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність між сутністю і
явищем, змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності. Досвід і
факти є джерелом, основою пізнання дійсності, а практика – критерієм
істинності теорії. Діалектика як фундаментальний принцип і метод пізнання
має значну пояснювальну силу. Однак вона не підмінює конкретнонаукові
методи,

пов’язані

зі

специфікою

досліджуваної

сфери.

Діалектика

виявляється в них і реалізується через них відповідно до вимог спадкоємності
й несуперечливості в методології [361, с. 4-5].
Особливість методологічних принципів полягає у визначенні вихідних
позицій наукового пізнання, які є спільними для всіх галузей науки й
водночас становлять теорію наукового пізнання в конкретній галузі науки.
Тому методологію доцільно класифікувати на загальну та конкретну.
Загальна методологія охоплює філософські основи дослідження, його
світоглядну функцію й загальнонаукові положення. Конкретна методологія є
результатом конкретизації загальної методології відповідно до специфічних
особливостей змісту окремої науки, її принципових положень і методів
[361, с. 7].
Таким

чином,

методологія

аналізу

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї включає в себе загальну
методологію та конкретну, притаманну цій сфері суспільного життя.
На базі фундаментальної методології визначають методологічну основу
конкретного

дослідження.

У процесі

методологічного

обґрунтування

наукового дослідження слід виявляти закономірності, що уможливлюють
перехід від гіпотетичного опису явищ (процесів) до їх наукового
обґрунтування.

Відповідальним етапом дослідного процесу є визначення

методологічних основ наукового пошуку та вибір методів його проведення,
що потім перетворюються на конкретні методики, відповідні меті й
завданням дослідження [361, с. 7].
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Для поглибленого вивчення адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї, окрім перелічених вище методів, найбільш
підходять такі:
1) порівняння (пізнавальна операція, що лежить в основі суджень про
подібність або відмінність об’єктів. За допомогою порівняння виявляються
якісні та кількісні характеристики предметів) [28, с. 28]. У межах нашого
дослідження ми маємо змогу порівнювати законодавчі акти, умови та якість
здійснення адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування
зброї, а також його здійснення в інших країнах;
2) аксіоматичний метод (один із способів дедуктивної побудови
наукових теорій, у межах якого: а) формулюється система основних термінів
науки; б) з цих термінів утворюється деяка безліч аксіом (постулатів) –
положень, які не потребують доказів і є вихідними, з яких виводяться всі
інші твердження цієї теорії за певними правилами; в) формулюється система
правил виводу, що дозволяє перетворювати вихідні положення і переходити
від одних положень до інших, а також вводити нові терміни (поняття) в
теорію; г) здійснюється перетворення постулатів за правилами, що дає
можливість з обмеженого кола аксіом отримувати безліч доказових положень
– теорем [28, с. 30]. Мова йде про безпосереднє вдосконалення вже наявних
чи створення нових трактувань певних термінів в аналізованій нами сфері.
Наприклад, формулювання поняття «небезпечні предмети» чи визначення
«адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї»;
3) гіпотетико-дедуктивний метод (полягає у створенні системи
дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез, з яких у кінцевому рахунку
виводяться твердження про емпіричні факти. Цей метод тим самим
заснований на виведенні (дедукції) висновків з гіпотез та інших посилань,
справжнє значення яких невідомо. Тому висновки тут мають імовірнісний
характер) [28, с. 30]. Цей метод застосовується нами, зокрема, в аналізі
адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в
умовах проведення АТО, а також у формулюванні висновків про ту чи іншу
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неправомірну (на наш погляд) дію суб’єктів публічного адміністрування в
цій сфері (наприклад, про проведення АТО, а не введення воєнного стану на
території України);
3) аналіз (поділ об’єкта на складові з метою їх самостійного вивчення)
[28, с. 30]. Цей метод у нашому дисертаційному дослідженні має велике
значення: поділивши об’єкт дослідження на складові, значно простіше
заглибитися в його істинну сутність. Він застосовується майже у всіх
підрозділах нашої роботи і, головним чином, для з’ясування причин такого
стану явища;
4) синтез (об’єднання – реальне або уявне – різних аспектів, частин
предмета в єдине ціле, результатом чого є абсолютно нове утворення,
властивістю якого є не тільки зовнішнє з’єднання властивостей компонентів,
але й результат їх внутрішнього взаємозв’язку і взаємозалежності) [28, с. 32].
Таким методом ми користуємося під час аналізу обігу зброї, самої зброї, її
застосування разом з обігом і окремо;
5) поєднання методів аналізу та синтезу, що застосовується нами в
розгляді правопорушень з використанням зброї та аналізі їх причин;
6) абстрагування: а) сторона, момент, частина цілого, фрагмент
дійсності,

щось

нерозвинене,

б) процес

уявного відволікання

однобічне,
від низки

фрагментарне
властивостей

(абстрактне);
і

відносин

досліджуваного явища з одночасним виділенням тих, що цікавлять суб’єкта в
певний момент (абстрагування); в) результат, який абстрагує діяльність
мислення (абстракція у вузькому сенсі) [28, с. 32]. Цей метод застосовується
під час аналізу зарубіжного та міжнародного досвіду, коли не звертається
увага на вік, типові, менталітетні та інші характеристики жителів певних
країн, а цікавить лише конкретна процедура здійснення там адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї;
7) ідеалізація ( уявне конструювання понять про об’єкти, що не існують
і не здійсненні в дійсності, але таких, для яких є прообрази в реальному світі)
[28, с. 33]. Вона застосовується нами при міркуванні про можливі об’єкти
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дослідження. Наприклад, про «коктейлі молотова», які мають перебувати під
сферою правового впливу з боку держави;
8) узагальнення (процес установлення загальних властивостей і ознак
предметів. Тісно пов’язане з абстрагуванням. Гносеологічною основою
узагальнення є категорії загального й одиничного) [28, с. 34]. Цей метод
також займає провідне місце в системі інструментарію нашого дослідження,
оскільки на основі узагальнення думок учених і нормативно-правових актів
формулюються відповідні висновки;
9) моделювання (умовиводи за аналогією, що розуміються гранично
широко – як перенесення інформації з одних об’єктів на інші, складають
гносеологічну основу моделювання – методу дослідження об’єктів на їх
моделях [28, с. 36]. Моделювання застосовується нами у формі аналогії.
Тобто

в більшості

випадків

загальне правило

було

моделлю

для

формулювання спеціального з додаванням його специфічних ознак.
Наприклад, таким чином формулюється поняття «принципи адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї», «дозвільна система в
сфері обігу та застосування зброї» та інші;
10)
принципів

системний
(вимог),

(сукупність
в

основі

загальнонаукових

яких

лежить

методологічних

розгляд

об’єктів

як

систем) [28, с. 37]. За його допомогою з’ясовується місце і роль суб’єктів
публічного

адміністрування

в

системі

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї;
11) анкетування, за допомогою якого є змога отримання достовірної
інформації про фактичне становище сфери адміністративно-правового
забезпечення обігу зброї та її застосування, її оцінку працівниками
практичних органів, що забезпечують реалізацію такої діяльності та іншими
респондентами;
12)

історико-правовий,

що

застосовується

протягом

усього

дослідження, дозволяє кожну проблему та елемент дослідження розглянути в
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історичній ретроспективі, простежити ґенезу проблеми в її складових
елементах.
Що стосується принципів методології нашого дослідження, то до них
належать: принцип цілісності, за яким досліджуваний об’єкт виступає як
щось розчленоване на окремі частини, органічно інтегровані в єдине ціле;
принцип примату цілого над складовими частинами, який означає, що
функції окремих компонентів і підсистем підпорядковані функції системи в
цілому та її меті; принцип ієрархічності, який постулює підпорядкованість
компонентів і підсистем системі в цілому, а також супідрядність систем
нижчого рівня системам більш високого рівня, унаслідок чого предметна
галузь теорії набуває ознак ієрархічної метасистеми; принцип структурності,
який означає спосіб закономірного зв’язку між виділеними частинами цілого,
що забезпечує єдність системи, зумовлює особливості її внутрішньої будови;
принцип самоорганізації (означає, що динамічна система іманентно здатна
самостійно підтримувати, відтворювати або вдосконалювати рівень своєї
організації при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її існування та
функціонування

для

підвищення

стійкості,

збереження

цілісності,

забезпечення ефективних дій чи розвитку); принцип взаємозв’язку із
зовнішнім середовищем, за яким жодна із систем не може бути
самодостатньою, вона має динамічно змінюватись і вдосконалюватись
адекватно до змін зовнішнього середовища [262].
Окрім того слід зазначити і про концепцію. Концепція – це система
поглядів, система опису певного предмета або явища стосовна його будови,
функціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, вивченню
головних ідей. Концепція має надзвичайно важливе значення, оскільки це
єдиний, визначальний задум, головна ідея наукового дослідження [361, с. 19].
У межах нашого дослідження існує дві концептуальні ідеї, що
базуються на основі зарубіжного й міжнародного досвіду. Перша концепція
має такий вигляд (як і тип правого регулювання): «обіг та застосування
тільки тої зброї, що чітко передбачена законодавством» (тобто концепція
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безпеки, причому з боку держави мають бути створені й регламентовані всі
відповідні адміністративні процедури в цій сфері). Протилежна концепція
має «озброїти всіх громадян з метою реалізації їх права самозахисту»
(концепція самозахисту). Кожна з цих концепцій має свої позитивні та
негативні боки, проте, опираючись на досвід країн-учасниць Європейського
Союзу, у межах нашого дослідження ми підтримуємо варіант першої
концепції та розвиваємо її з можливістю практичної реалізації.
Визначивши основні методи дослідження нашої наукової роботи,
(разом із наведеними вище), є змога сформулювати етапи здійснення нашого
наукового дослідження з більш конкретним визначенням інструментарію.
1. Розкриття теоретико-правових засад і методології адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї. За допомогою
застосування системно-структурного методу наукового пізнання, а також
методів індукції (зміст) і дедукції (сутність), сформовано підрозділ 1.1,
присвячений змісту й сутності адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї в Україні. За допомогою методу прогнозування, аналізу
колишніх внутрішніх і зовнішніх зв’язків визначається інструментарій, за
допомогою якого здійснюється наше наукове дослідження та окреслене коло
його завдань (підрозділ 1.2). За допомогою діалектичного, метафізичного,
формально-догматичного та логіко-семантичного методів розкривається
зміст підрозділу 1.3, а за допомогою діалектичного, соціологічного і
функціонального методу розкрито принципи в цій сфері (підрозділ 1.4).
2.

Виявлення

адміністративно-правових

аспектів

нормативного

регулювання обігу та класифікації зброї. Аналіз нормативного регулювання
здійснено за допомогою формально-догматичного методу (підрозділ 2.1),
системно-структурний метод дозволив розглянути дозвільну систему в межах
сфери обігу зброї (підрозділ 2.2), за допомогою діалектичного, метафізичного
методів розкрито поняття зброї, її класифікацію як об’єктів нашого
дослідження ( підрозділи 2.3, 2.4).
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3. З’ясування адміністративно-правового статусу суб’єктів у сфері
обігу та застосування зброї. Підрозділи 3.1-3.4 формувалися за допомогою
формально-догматичного

методу

сукупно

з

системно-структурним

і

загальнологічними методами аналізу й синтезу.
4. Характеристика механізму адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї, провідними методами якого були логікосемантичний, дедуктивний, системного аналізу, функціональний, формальнодогматичний та метод аналогії доктринальних положень (підрозділи 4.1-4.5).
5.

Навести

напрямки

вдосконалення

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї. На цьому етапі здійснено
методологічне
міжнародного

забезпечення

аналізу

попереднього

адміністративно-правового

досвіду,

зарубіжного

та

сформульовано

узагальнені висновки і практичні рекомендації щодо вдосконалення як
законодавства, так і його реалізації за допомогою методів порівняльного
правознавства, правового прогнозування, правового експерименту та
формально-догматичного методу.
Викладене вище дає можливість сформулювати такі висновки щодо
методології

аналізу

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

й

застосування зброї в Україні:
– наукове дослідження у сфері адміністративно-правого забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні є системою понять, законів і теорій, які
виведено в процесі цілеспрямованого пошуку істини на основі доказовості та
відкритті нових питань у цій сфері;
– основою наукового напрямку нашого дослідження є юридична наука,
а також притаманні їй методи дослідження та технічні засоби їх здійснення;
– об’єктом нашого дослідження є однорідні суспільні відносини, що
виникають, змінюються і припиняються (тобто успішно функціонують) у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї;
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– метою дослідження є проникнення в глибину та сутність об’єкта
дослідження, для того щоб віднайти істинність та отримати корисні поради з
можливістю їх подальшого застосування на практиці;
– принципами методології нашого дослідження є принцип цілісності,
принцип примату цілого над складовими частинами, принцип ієрархічності,
принцип структурності, принцип самоорганізації, принцип взаємозв’язку із
зовнішнім середовищем та ін.;
– методи, за допомогою яких здійснено дослідження: порівняння,
аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, аналізу, синтезу, абстрагування,
узагальнення, моделювання, системно-правовий, анкетування, історичноправовий та ін.
– у межах нашого дослідження існують дві концептуальні ідеї, що
базуються на основі зарубіжного і міжнародного досвіду, – концепції безпеки
та самозахисту. Ми підтримуємо варіант першої концепції та розвиваємо її з
можливістю практичної реалізації.
Саме

тому

логічним

є

твердження,

що

методологія

аналізу

адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї є
вченням про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької
діяльності щодо вдосконалення чи спростування відомих ідей у цій сфері, а
також

розроблення

новітніх

теорій,

які

підлягають

доведенню

чи

спростуванню, і поділяється на загальну методологію та конкретну, властиву
цій сфері суспільного життя.
1.3. Предмет і межі адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї в Україні
Зброя є невід’ємним засобом сучасного суспільства. З моменту
виникнення на планеті Земля «людина розумна» розпочала боротьбу за
виживання, основним засобом досягнення чого стала зброя та інші засоби
«розумної діяльності» людини. За допомогою зброї людина здобувала їжу,
боролося з конкурентами в дикій природі та собі подібними, за домінування
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на території, матеріальні цінності, жінок тощо. Не дивно що в одній із
найбільш логічних мовах світу, англійській, позначення кисті руки і зброї
вимовляються і пишуться однаково – arm. Іншими словами, зброя
визначалась як єдине ціле з рукою охотника чи воїна. Зрозуміло, що в умовах
сьогодення не всі люди ходять зі зброю, однак вони продовжують її широко
використовувати з метою полювання, спорту, задоволення культурних
інтересів, самооборони, забезпечення правоохоронної діяльності і, на жаль,
для вбивства таких же людей, зокрема найактивніше – у період ведення війн.
Відповідно зброя є об’єктивною реальністю, що потребує правового,
насамперед у період мирного часу, адміністративно-правового врегулювання.
Упродовж останніх років між урядами в цілому світі ведуться
переговори

щодо

боротьби

з

незаконним

розповсюдженням

ручної

вогнепальної зброї. Це питання розглядала Генеральна Асамблея ООН.
Виголошувалися доповіді, висувалися рекомендації, ухвалювалися резолюції.
Проте, як зазначають критики, коли брати до уваги лише торгівлю на
чорному ринку, тоді залишаються в тіні головні постачальники та покупці
зброї – самі уряди. Межу між законною та незаконною торгівлею визначити
досить важко. У багатьох випадках зброю, яку продають нелегально, колись
придбали законним шляхом. Часто військове спорядження, куплене для армії
чи поліції, викрадають, а тоді збувають на чорному ринку. Нічого дивного,
що далі його перепродують без відома чи дозволу виробника. В одній зі
статей журналу «Нагляд за обігом зброї в наш час» говориться: «Національні
уряди мають не лише підтримувати боротьбу з незаконною купівлеюпродажем легкої зброї, а також проаналізувати свою роль у нинішньому
легальному обігу бойової техніки». Хоча багато хто сподівається, що
держави зрештою застосують суворі заходи щодо торгівлі ручною
вогнепальною зброєю. Так, один журналіст зазначив: «Тоді як п’ять
постійних членів Ради Безпеки ООН наглядають аж за понад 80 відсотками
всесвітньої торгівлі озброєнням, мабуть, не варто із захопленням сподіватися
якихось рішучих дій» [359].
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Контроль за напливом вищезгаданих видів зброї ускладнюється й тим,
що ці знаряддя порівняно легко виготовляти. Сьогодні лише дещо більше
десяти країн можуть продукувати таку складну бойову техніку, як танки,
літаки чи військові кораблі, натомість легке озброєння випускають понад 300
підприємств у близько 50 державах. Зростання й без того значної кількості
виробників вогнепальної зброї сприяє не лише поповненню державних
арсеналів, а й відкриває до неї ширший доступ ополченцям, повстанським
групам і злочинним організаціям» [359].
Адміністративно-правове забезпечення передбачає регламентовану
адміністративно-правовими нормами діяльність суб’єктів державно-владних
повноважень, яка спрямована на створення необхідних умов для належного
функціонування певної сфери суспільного життя та встановлення системи
гарантій належного функціонування такої сфери [149, с. 36].
Як бачимо, питання безпеки громадян та забезпечення їх права на
самозахист з давніх часів стоїть на передньому плані проблем правознавства,
а особливо в умовах переходу України під юрисдикцію ЄС, коли воно стає
надзвичайно актуальним у сфері обігу та застосування зброї. Тому слід
з’ясувати межі й предмет такої діяльності.
Теоретичне обґрунтування поділу системи права на публічне і
приватне сягає ще часів Стародавнього Риму. Саме римські юристи були
першими, хто вважав цей поділ природним, оскільки він відображає природні
відносини між державою і приватною особою. Видатний римський юрист
Ульпіан писав, що публічне право має відношення до держави (римські
юристи не бачили різниці між поняттями «держава» і «суспільство»), а
приватне – відбиває інтереси окремих осіб. Протягом існування радянської
держави офіційна юридична наука негативно ставилася до поділу права на
публічне і приватне. Такий підхід був зумовлений ідеологією марксизмуленінізму. У відомій записці Д. Курбському В. Ленін висловив свою жорстку
позицію щодо приватного права. «Ми нічого «приватного», – писав він, – не
визнаємо, для нас все в галузі господарства є публічно-правовим, а не
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«приватним». Звідси

намагання

розширити

застосування

державного

втручання у «приватноправові» відносини; розширити право держави
скасовувати

«приватні»

договори;

застосовувати

до

«цивільних

правовідносин» нашу революційну правосвідомість…». Ця ідеологія стала
основою тотального одержавлення всієї правової системи [115].
Сутність цього поділу права полягає в такому: у кожній системі права є
норми, які мають забезпечувати насамперед загальнозначущі публічні
інтереси, тобто інтереси суспільства, держави в цілому, а є норми, які
захищають інтереси окремих осіб, передусім приватних власників. Тому
сфери суспільних відносин, пов’язані з державними або приватними
інтересами, є предметом регулювання публічного і приватного права [115].
Таким чином, наше завдання – з’ясувати та підтвердити науковими
позиціями тезу про те, що предмет адміністративно-правового забезпечення
обігу

та

застосування

зброї

врегульовується

переважно

нормами

адміністративного права.
Ми вже звертали увагу на проблематику визначення адміністративноправового забезпечення як категорії адміністративного права. Проте
нагадаємо, що, як зазначає Р. Ігонін, це поняття є надзвичайно важливим для
адміністративно-правової науки. Свідченням цьому є численні наукові праці,
у назвах яких поняття використовується. Також існують численні приклади
використання поняття «механізму адміністративно-правового забезпечення»
[149, с. 36]. Проте адміністративною наукою ще не виведено однозначне
визначення цього терміна, а його трактування переважно дорівнюється до
адміністративно-правового регулювання (регламентування).
З огляду на це, за загальною теорією права, предмет правового
регулювання передбачає сукупність якісно однорідних суспільних відносин,
урегульованих правовими нормами [317, с. 381]; це конкретні вольові
суспільні відносини, що регулюються правом чи об’єктивно потребують
правового регулювання [338, с. 418].
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Професор О. Скакун зазначає, що предмет правового регулювання
вказує, на яку сферу (або коло) суспільних відносин спрямовано вплив норм
права, зокрема їх диспозицій (прав і обов’язків). Предмет правового
регулювання – це умовне виокремлення відособленого кола (сукупності)
суспільних відносин, що мають єдину якість і потребують упорядкування. Це
дає змогу узагальнити норми права, які регулюють коло суспільних відносин
у певній сфері, у таку нормативну спільність, як галузь права [218, с. 382].
Предметом правового регулювання є ті відносини, які піддаються
правовому впливу. Такі відносини мають бути, по-перше, стійкими, тобто
повторюватися в подіях і діях людей, по-друге, припускати можливість
правового контролю за ними з боку держави, по-третє, необхідна об’єктивна
потреба в їхньому врегулюванні [272].
Слід зазначити, що публічне право – це підсистема права, що регулює
державні, міждержавні й суспільні відносини. Предмет регулювання
публічного права – галузь «державних справ»: сфера устрою і діяльності
держави як публічної влади, усіх публічних інститутів, апарату держави,
адміністративних
переслідування

відносин,
та

державної

відповідальності,

служби,

принципів,

норм

кримінального
та

інститутів

міждержавних відносин і міжнародних організацій і т. ін. [296].
Ознаками публічного права є такі: 1) регулює відносини між
державними

органами

або

між

приватними

особами

і

державою;

2) забезпечує публічний інтерес – акцентує увагу на заборонах, обов’язках
людей

(підданих)

перед

державою;

3) забезпечує

одностороннє

волевиявлення суб’єктів права; 4) припускає широку сферу розсуду;
5) містить норми загальні та безособові, що мають нормативно орієнтований
вплив; 6) характеризується переважанням директивно-обов’язкових норм,
розрахованих на ієрархічні відносини суб’єктів і субординацію правових
норм і актів; 7) широко використовує новітні технічні прийоми [296].
Таким чином, предметом адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї є всі можливі суспільні відносини, що виникають,
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змінюються та припиняються в цій сфері на основі норм адміністративного
права.
До властивостей предмета правового регулювання належать такі
ознаки: суспільні відносини мають вольовий характер, тобто право
регламентує лише свідомі та вольові дії людей (психічно хворі, обмежені в
дієздатності особи, люди під гіпнозом не можуть усвідомлювати своїх дій, а
тому їх поведінка не може регулюватися нормами права); право регулює
лише ті суспільні відносини, що об’єктивно потребують регуляції та можуть
бути об’єктом такого регулювання; право регулює найбільш важливі
суспільні

відносини,

що

мають

значення

для

всіх

суб’єктів

об’єктивно

потребує

правовідносин [338, с. 418].
Сфера

обігу

та

адміністративно-правового

застосування
забезпечення

зброї
з

боку суб’єктів

публічного

адміністрування та є об’єктом такої діяльності. При цьому норми
адміністративного права, які забезпечують обіг і застосування зброї,
поширюють свій вплив лише на дієздатних і деліктоздатних суб’єктів у
відносинах у цій сфері.
Окреслюючи предмет певної сфери регулювання, потрібно пам’ятати,
що предмет адміністративного права становлять суспільні відносини, які
виникають з метою реалізації і захисту прав громадян, створення нормальних
умов для функціонування громадянського суспільства й держави. Такі
відносини пов’язані з: 1) діяльністю органів виконавчої влади; 2) внутрішньо
організаційною діяльністю інших державних органів, підприємств, установ,
організацій; 3) управлінською діяльністю органів місцевого самоврядування;
4) здійсненням іншими недержавними суб’єктами делегованих повноважень
органів

виконавчої

влади;

5)

здійсненням

правосуддя

у

формі

адміністративного судочинства [1, с. 393].
Тобто виокремлення предмета правового забезпечення здійснюється з
метою реалізації та захисту прав громадян, нормалізації функціонування
держави та громадянського суспільства у сфері обігу й застосування зброї.
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Таким чином, предмет адміністративно-правового забезпечення у сфері
обігу та застосування зброї, з одного боку, складають суспільні відносини
щодо придбання, зберігання, обліку, перевезення, виробництва, ремонту,
реалізації, користування, носіння, колекціонування, передання, експорту,
імпорту, ввезення, сертифікації, транзитного перевезення та вивезення з
території України зброї та її основних частин (оскільки ці складові є
елементами обігу) та застосування вогнепальної, пневматичної, холодної і
охолощеної зброї, а з іншого боку – відносини з приводу захисту свого життя
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.
Ми вже зазначали, що оскільки адміністративно-правове забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні базується на правових нормах, владних
приписах держави, слід зазначити, що обіг зброї на території України
потребує законодавчого вдосконалення. Так, існує проект Закону «Про
зброю», поданого народними депутатами України – членами Комітету з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В. Мойсиком,
О. Бандуркою, М. Маркуш, В. Нечипоруком, С. Сінченком та іншими для
регулювання правовідносин, що виникають в обігу в Україні вогнепальної,
пневматичної, холодної зброї та бойових припасів, що спрямований на захист
життя та здоров’я громадян, власності, охорону громадського порядку і
громадської безпеки, природи і природних ресурсів, зміцнення міжнародного
співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням
зброї [287].
Автори вважають, що обіг зброї – це виробництво, ремонт, реалізація,
придбання,

користування,

вилучення,

знищення,

носіння,

застосування,

колекціонування,

зберігання,

експонування,

облік,

нагородження,

передання, спадкування, дарування, перевезення, експорт, імпорт, ввезення,
транзитне перевезення та вивезення з території України зброї та її основних
частин [287]. При цьому в законопроекті «Про зброю» є визначення цих
складових. Так, виробництво зброї – це виготовлення зброї, її основних
частин та (або) складання зброї, виготовлення або спорядження боєприпасів
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чи виготовлення піротехнічних сумішей до них; реалізація зброї – це торгівля
зброєю, основними частинами до неї, боєприпасами, патронами відповідно
до отриманих ліцензій та на підставі виданих дозволів; ремонт зброї – це
лагодження, реставрація чи переробка зброї через усунення пошкоджень,
заміну, відновлення або відповідне оброблення спрацьованих деталей;
зберігання зброї – це володіння ними в місці, де особа безпосередньо не
перебуває; носіння зброї – це носіння зарядженої зброї особою поза місцем її
постійного

зберігання;

перевезення

зброї

та

боєприпасів

–

це транспортування їх як багажу або разом із собою у стані, що виключає
можливість миттєвого застосування зброї; застосування зброї – це здійснення
умисного прицільного пострілу або інший спосіб використання бойових
властивостей зброї з метою ураження живої чи іншої цілі, подання сигналу
тощо; сертифікація зброї та бойових припасів – це підтвердження
уповноваженими державними органами відповідності тактико-технічних
даних конкретних видів і типів зброї, бойових припасів до неї обов’язковим
вимогам нормативно-правових актів зі стандартизації [287].
Прикладами таких відносин є зокрема ліцензійно дозвільні процеси в
цій сфері. Коли особа має намір отримати документ дозвільного характеру,
вона звертається до відповідного суб’єкта публічного адміністрування з
метою надання такої послуги. Саме з цього моменту й виникають
правовідносини між ними. Проте суб’єктами таких відносин можуть бути не
тільки «особа – публічна адміністрація», а й суб’єкти публічного
адміністрування між собою.
Дещо

інше

визначення

«обігу

зброї»

міститься

в

поданому

В. Мойсиком проекті Закону «Про обіг зброї невійськового призначення»
який має врегулювати питання набуття права власності на зброю
невійськового призначення, особливості її зберігання, користування нею,
спадкування та відчуження. Він спрямований на посилення захисту життя та
здоров’я, прав і свобод громадян, власності усіх форм, охорони громадського
порядку й навколишнього природного середовища, створення умов для
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військово-патріотичного
збройового

виховання

виробництва,

молоді,

стрілецького

розвитку

спорту,

а

вітчизняного

також

зміцнення

міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним
розповсюдженням зброї. Відповідно до нього обіг зброї – це виробництво,
ремонт,

торгівля,

придбання,

користування,

носіння,

застосування,

зберігання, облік, вилучення, знищення, колекціонування, експонування,
нагородження,

передання,

спадкування,

дарування,

перевезення,

експортування, імпортування, ввезення, транзитне перевезення та вивезення
з території України зброї, її основних частин і боєприпасів, сертифікація, а
також здійснення інших цивільно-правових і господарсько-правових угод чи
операцій, предметом (об’єктом) яких є зброя, її основні частини та (чи)
боєприпаси [289].
У поняття незаконного поводження з вогнепальною зброєю входять
протиправно вчинені: 1) зберігання вогнепальної зброї (володіння будь-який
час зброєю, яка перебуває не при особі, а в обраному особою місці (вдома, на
роботі чи будь-якому іншому); 2) носіння вогнепальної зброї (переміщення
зброї особою безпосередньо при собі – у руках, одязі, сумці, футлярі, кобурі,
транспортному засобі тощо); 3) придбання вогнепальної зброї (набуттям
зброї шляхом купівлі, обміну, знаходження, одержання в подарунок і т. ін.);
4) передання чи збут вогнепальної зброї (умисне передання зброї іншій особі
шляхом продажу, дарування, обміну тощо); 5) виготовлення вогнепальної
зброї (дії, у результаті яких створюється зброя, тобто виготовлений предмет
може бути використаний як зброя); виготовлення вибухових речовин,
вибухових

пристроїв

чи

боєприпасів

з

використанням

будь-яких

компонентів, які самі по собі можуть бути загальнодоступними, але
внаслідок дій особи набувають здатності до вибуху; 6) перероблення
вогнепальної зброї (дії з перероблення предмета, унаслідок яких він набуває
властивості

зброї,

зокрема

перероблення

стартового,

газового

чи

«травматичного» пістолета у зброю, придатну до стрільби, або перероблення
мисливської рушниці на «обріз»); 7) ремонт вогнепальної зброї (відновлення
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характерних властивостей зброї шляхом заміни або реставрації непридатних
частин чи механізмів, усунення поломок чи пошкоджень, налагодження
нормального

функціонування,

унаслідок

чого

ці

предмети

стають

придатними до використання як зброї); 8) фальсифікація вогнепальної зброї,
видалення чи зміна її маркування (зміна знаків маркування зброї або їх повне
чи часткове знищення з метою унеможливлення зчитування справжнього
маркування) [53].
Отже, предмет адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування зброї включає в себе досить широке коло можливих і наявних
правовідносин, які потребують урегулювання.
Що стосується меж адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування зброї, то відповідно до загальної теорії права – це рубежі
владно-вольового впливу громадянського суспільства (народу) і держави (її
органів) на суспільні відносини [338, с. 418]. Науковці також застосовують
терміни «сфера правового впливу» або «сфера правового регулювання». У
свою чергу сфера правового регулювання – це сукупність суспільних
відносин, яку можна й необхідно впорядкувати за допомогою права і
правових засобів. Інакше, сфера правового регулювання – це галузь
соціального простору, яка охоплена правом. Насамперед це суспільні
відносини – економічні, політичні й соціально-культурні. Йдеться про ті
суспільні відносини, функціонування яких не можливе без використання
правових засобів [338, с. 419].
З основ загальної теорії права та держави можна взяти такі види сфер і
меж правового регулювання: 1) сфера можливого (потенційного) правового
регулювання – ділянка суспільних відносин, яка в принципі може бути
врегульована правом; її межі зумовлюються певними властивостями
суспільних відносин, суб’єктів права, а також самих юридичних норм;
2) сфера необхідного правового регулювання – ділянка соціального простору,
де потрібен вплив права як вияв дії соціальних закономірностей, потреб
суспільства і держави. Її межі зумовлюються загальносоціальними потребами
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та інтересами керівної частини суспільства, які відображає держава; 3) сфера
законодавчого (легального) регулювання – це ділянка соціального простору,
фактично регламентована правовими нормами; межами цієї сфери є основні
принципи відповідної правової системи; 4) сфера правореалізаційного
(зокрема правозастосовного) регулювання – це ділянка суспільного життя, в
якій фактично здійснюються правові норми; межі її визначаються чинним
законодавством [298].
Зрозуміло, що у сфері забезпечення обігу та застосування зброї існує
великий масив інструментарію, яким користується публічна адміністрація.
Зокрема це і встановлення адміністративних норм, які мають охороняти та
гарантувати права, свободи та законні інтереси суб’єктів цих відносин; вплив
на конкретних, індивідуалізованих суб’єктів таких відносин за допомогою
форм адміністративної діяльності, методів адміністративної діяльності,
адміністративних процедур, адміністративних режимів тощо.
Сфера і межі правового регулювання вказують на ту галузь соціального
простору, в якій право здатне чинити прогресивно-перетворювальний вплив
на суспільне життя, спрямовувати людську діяльність і сприяти її розвитку.
Правильне визначення сфери і меж правового регулювання необхідно для
того, щоб виключити використання юридичних інструментів у сферах
взаємодії

людей,

що

потребують

інших

засобів

соціальної

регуляції [232, с. 401].
Окрім

того,

за

допомогою

меж

визначаються

предмети

та

окреслюються сфери правового регулювання. Хоча право загалом виникає як
складна регулятивна метасистема, здатна охопити всі сфери суспільного
життя,

забезпечити

загальний

правопорядок,

здійснити

різнобічний

нормативний вплив на соціальні процеси, урахувати інтереси фізичних і
юридичних осіб, проте не все в суспільних відносинах урегульовано правом.
Право не може поширюватися на ті соціальні явища, що об’єктивно не
припускають формального, юридичного впорядкування. Правом не може
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бути

регламентовано

розумову

діяльність

людини,

її

особисте

життя [338, с. 382].
Безпосередня праця людини зі створення матеріальних чи духовних
благ також не регулюється правом, якщо в реалізації своїх інтересів, знань,
навичок, умінь, здібностей вона не втручається у сферу іншої людини,
суспільства й держави. Скласти сферу правового регулювання можуть лише
ті відносини, що піддаються правовому регулюванню. Право регулює
конкретні, найбільш суттєві, глобальні відносини й перетворення, що
проходять через волю і свідомість людей. Відносини, що регулюються
іншими соціальними нормами (моральними, корпоративними, релігійними,
звичаєвими тощо), становлять сферу суспільного саморегулювання. Між
зазначеними сферами існує тісна взаємодія [338, с. 382].
Порядок обігу та застосування зброї встановлюється й регулюється
різними законами, законодавчими актами, а також постановами Кабінету
Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
уповноваженими державними органами. Наголосимо, що спеціалізованого
Закону в цій сфері допоки ще немає.
Розмови про право на вільне володіння зброєю набули особливої
актуальності на тлі війни. Чимало людей говорять нині про те, що українці
мали б більше шансів захиститись від зовнішнього агресора та терористів, а,
з іншого боку, непросте соціально-економічне становище в державі створює
передумови для зростання злочинності – і більше актуалізується навіть
«невійськовий» аспект самозахисту. У другій поправці до Конституції США
сказано: «через те, що для безпеки вільної держави потрібна добре
організована поліція, право народу мати і носити зброю не має
обмежуватися». Тим часом Україна не має Закону про обіг цивільної зброї.
Так вийшло, що законотворці не поспішають забезпечити українців єдиним
та чітким переліком норм і правил, які б не тільки засвідчували право
громадян на зброю, а й визначали та регулювали б усі питання щодо
володіння та користування нею [270; 182].
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Обіг і застосування зброї здебільшого регулюються адміністративним
та кримінальним правом, хоча свій вияв знаходять і норми цивільного права.
Проте, за висновками професора Д. Корецького, чимало термінів і понять
адміністративного закону не співпадає з аналогічними категоріями,
розробленими теорією криміналістики та тими, що використовуються в
кримінальному законодавстві [184, с. 120].
Адміністративним

правом

регулюються

правила

стрільби

з

вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах
і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку
(ст.17КУпАП); порушення громадянами порядку придбання, зберігання,
передання

іншим

особам

або

продажу

вогнепальної,

холодної

чи

пневматичної зброї (ст.190 КУпАП); порушення громадянами правил
зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної
зброї

та

боєприпасів,

порушення

громадянами

строків

реєстрації

(перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та правил
взяття на облік (ст.ст. 191, 192 КУпАП); ухилення від реалізації
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів,
порушення працівниками торгівельних підприємств (організацій) порядку
продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів і
порушення

працівниками

підприємств,

установ,

організацій

правил

зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та
бойових припасів (ст.ст. 193, 194, 195 КУпАП); порушення порядку
придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів
та патронів до них (ст. 195-1 КУпАП) [172]. У свою чергу під юрисдикцію
ККУ підпадають лише нарізна вогнепальна зброя, саморобна вогнепальна
зброя, вогнепальна зброя спеціального призначення та холодна зброя [194].
Згідно з Постановою пленуму ВСУ «Про судову практику в справах
про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами,

вибуховими

речовинами,

вибуховими

пристроями

чи

радіоактивними матеріалами» №3 від 26.04.2002 пневматична зброя, газові,
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стартові,

сигнальні,

будівельні

пістолети

чи

револьвери,

пристрої

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджені гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії (так звані «травматичні» пістолети чи револьвери), ракетниці, а також
інші імітаційно-піротехнічні та освітлювальні засоби, що не містять у собі
вибухових речовин і сумішей, не можуть бути віднесені до вогнепальної
зброї в розумінні статті 263 КК [53; 194; 266].
Державні органи, звісно, зацікавлені в тому, щоб мінімізувати
незаконний обіг зброї. З метою стимулювання громадян позбавлятися від
незаконних предметів у законодавстві передбачено механізм добровільного
здавання зброї органам влади. Добровільне здавання означає, що людина має
можливість і надалі незаконно зберігати зброю, проте за власним бажанням
(незалежно від причин і мотивів) передає її відповідному державному органу.
Таким чином, здавання зброї до поліції у зв’язку з тим, що правоохоронцями
було викрито факт її зберігання (наприклад під час затримання особи), не є
добровільним, а отже не звільняє від відповідальності [53].
Як видно з вищезазначеного, в юридичній літературі трактування
терміна «адміністративно-правове забезпечення» у більшості випадків
дорівнюється до адміністративно-правового регулювання (регламентування),
що не є правильним. Відповідно до тлумачного словника української мови
«забезпечувати», «забезпечити» означає таке: постачаючи щось у достатній
кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; надавати комунебудь достатні матеріальні засоби до існування; створювати надійні умови
для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-,
що-небудь від небезпеки [322, c. 18].
Таким чином, під юрисдикційність норм адміністративного права
підпадає переважна кількість різновидів суспільних відносин у сфері обігу та
застосування зброї. Саме тому все викладене вище дає можливість
сформулювати такі висновки щодо предмета та меж адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні:

67

– адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні – це методологія, засади та адміністративний інструментарій
діяльності

публічної

адміністрації

щодо

забезпечення

громадянам

матеріального права на володіння зброєю, юридичного права на самозахист,
військовослужбовцям і спеціальним правоохоронним органам – правових
підстав для користування та застосування зброї з метою захисту прав і
свобод громадян та захисту вітчизни від ворожої агресії, створення надійних
умов для недопущення потрапляння зброї до злочинців, осіб, які не мають
навичок її використання, гарантування публічного інтересу держави в цій
сфері, охорони державного кордону, особливо важливих об’єктів і
знешкодження терористів;
–

предметом

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї є всі можливі суспільні відносини, що виникають,
змінюються і припиняються в цій сфері;
– сфера обігу та застосування зброї потребує адміністративноправового забезпечення з боку суб’єктів публічного адміністрування та може
бути об’єктом такої діяльності;
– норми адміністративного права, які забезпечують обіг і застосування
зброї, поширюють свій вплив лише на дієздатних та деліктоздатних суб’єктів
відносин у цій сфері;
– виокремлення предмета правового забезпечення здійснюється з
метою реалізації та захисту прав громадян, нормалізації функціонування
держави й громадянського суспільства;
– суб’єктами відносин у цій сфері можуть бути не тільки «особапублічна адміністрація», а й суб’єкти публічного адміністрування між собою;
– у сфері забезпечення обігу та застосування зброї існує великий масив
інструментарію, яким користується публічна адміністрація;
– порядок обігу та застосування зброї встановлюється й регулюється
різними законами, законодавчими актами, а також постановами Кабінету

68

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
уповноваженими державними органами;
– обіг і застосування зброї здебільшого регулюються адміністративним
і кримінальним правом, хоча свій вияв знаходять і норми цивільного права.
Отже, предмет адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування зброї, з одного боку, складають суспільні відносини щодо
придбання,

зберігання,

обліку,

перевезення,

виробництва,

ремонту,

реалізації, користування, носіння, колекціонування, передання, експорту,
імпорту, ввезення, сертифікації, транзитного перевезення та вивезення з
території України зброї та її основних частин (оскільки ці складові є
елементами обігу) і застосування вогнепальної, пневматичної, холодної та
охолощеної зброї, а з іншого боку – відносини з приводу захисту свого життя
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.
Водночас

межі

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї окреслюються напрямками такої діяльності.
1.4. Принципи адміністративно-правового забезпечення в сфері
обігу та застосування зброї в Україні
Розглядаючи

адміністративно-правове

забезпечення

обігу

та

застосування зброї в Україні, не можна оминути увагою принципи
здійснення такої діяльності, оскільки вони є фундаментом адміністративної
діяльності публічної адміністрації в аналізованій сфері.
Якщо

поглянути

в

будь-який

старий

словник,

то

слово

«принциповість» описується як позитивна якість людини. Принциповість –
це прагнення слідувати своїм переконанням, принципам. Принципи – це
своєрідні умовні (необов’язкові) правила чи переконання, які людина
створює для себе сама, вважаючи їх морально правильними, і яким вона
підкоряється впродовж певного (зазвичай невизначеного) періоду часу або
все життя. Людина діє згідно зі своїми принципами та установками, оскільки
вважає їх єдино правильними – такими, що їй більше всього імпонують [288].
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Слово «принцип» походить від латинського «початок». Тобто
принципом можна вважати деяке початкове, основне переконання, адже є ще
звички, просто рефлекси і вихованість. Наприклад, вітання на вході – звичка
до ввічливості, прагнення не спізнюватися – пунктуальність, теж свого роду
звичка, але ніяк не життєвий принцип. Принцип – це насамперед
переконання морального плану. Таких переконань у житті небагато, але вони,
як кити, тримають на собі всі інші моральні засади людини. Принцип – це
абсолют. Зараз модно говорити, що все в світі відносне, що нічого
абсолютного немає, і це сумне віяння нашого часу [288].
Проте принципи є ще і провідною категорією в теорії права, зокрема в
адміністративному праві всіх континентальних європейських країн (романогерманської сім’ї). У принципах зміст права розкривається поглиблено, у них
безпосередньо виявляється сутність права, його основи, закономірності
суспільного життя, тенденції та потреби [273]. Але в адміністративноправовій

науці

немає

єдиної

думки

з

приводу

видів

принципів

адміністративно-правового регулювання, підстав їх класифікації [362, с. 71],
а тим паче і принципів адміністративно-правового забезпечення. Наукове
осмислення й теоретичне обґрунтування принципів виходить з аналізу суті
самого явища [363, с. 71].
Оскільки адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні полягає у виявленні та створенні адміністративних засад й
інструментарію реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері, а
також охороні та гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб’єктів
цих відносин на основі правових норм. Саме тому діяльність суб’єктів
публічної

адміністрації

зі

здійснення

адміністративно-правового

забезпечення у сфері обігу та застосування зброї має базуватися на чітких
керівних засадах.
Згідно з англійським словником принцип права – це правова доктрина,
яка є основою зводу правил, процедурних етапів, часто створених у рамках
прецеденту в загальному праві, за допомогою яких судження можуть бути
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визначені в цій судовій справі. Доктрина виявляється таким чином: коли
суддя виносить постанову, у ній мають бути рівною мірою використані
подібні випадки. Коли достатня кількість суддів використовує таку
процедуру, вона стає методом де-факто вирішення юридичних справ в
аналогічних ситуаціях [399]. Наведене розуміння принципів права є більш
властивим для англосаксонської правової сім’ї.
Вітчизняні вчені вважають дещо інакше. Так, професор Ю. Битяк
зазначає, що принципами є вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні
засади, відповідно до яких формується й функціонує система та зміст галузі
права. На його погляд, за межами соціальної активності і практичної
діяльності суб’єктів принципи адміністративного права не можуть бути
сформовані й закріплені, а тим більше реалізовані [1, c. 29]. У свою чергу В.
Авер’янов зазначає, що їх слід розуміти як засадні (основні) ідеї, положення,
вимоги, що характеризують зміст адміністративного права, відображають
закономірності його розвитку і визначають напрямки й механізми
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин [11, c. 43]. Під
принципами адміністративного права професор В. Галунько розуміє основні
вихідні, об’єктивно зумовлені засади, на яких базується діяльність суб’єктів
адміністративного права, забезпечуються права та свободи людини і
громадянина, нормальне функціонування громадянського суспільства та
держави [12]. Доцент Є. Сердюк визначає, що принцип – це першооснова,
керована ідея, основне правило поведінки. У суб’єктивному розумінні
принцип означає основне припущення, передумову, в об’єктивному
розумінні – вихідний пункт, першооснову [315].
Тлумачний словник української мови дає такі визначення слова
«принцип»: 1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи,
теорії, ідеологічного напряму і таке інше; засада, основний закон якої-небудь
точної науки; 2) особливість, покладена в основу створення або здійснення
чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене в
основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін.; 3) переконання,
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норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; канон [322,
с. 696; 315, с. 72]. Тобто принцип – це першооснова, певна особливість чогонебудь.
Філософський аспект принципу, на думку А. Кравцова, полягає в тому,
що під ним найчастіше розуміється першооснова (загальне у всіх речах)
буття, яка є одним із найголовніших питань філософії. Зокрема в
адміністративному праві для визначення галузевих принципів можна
використовувати такі філософсько-правові терміни, як «основний початок»,
«основне, вихідне положення», «основа, першопочаток, керівна ідея, основне
правило

поведінки»,

«вихідний

пункт,

першооснова,

основоположне

теоретичне знання», «основа системи, внутрішнє переконання, норма
поведінки та діяльності, від якої не відступають» тощо [191, с. 16].
Загальні принципи адміністративного права доцільно розглядати в
широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні принципи
адміністративного

права

України

–

це

основоположні

ідеї,

які

є

першоосновою для формування системи галузі, існують у правосвідомості й
мають стати переконаннями для всіх суб’єктів (учасників) суспільних
відносин у сфері публічного управління та є за своїм змістом ідеями
природного права. У вузькому розумінні принципи адміністративного права
України – це керівні положення, закріплені в Конституції, законах і
підзаконних нормативно-правових актах, що стали незаперечними вимогами
для всіх суб’єктів (учасників) суспільних відносин у сфері публічного
управління,

які

є

за

своїм

змістом

нормами

позитивного

права [191, с. 16; 183].
Таким

чином,

принципи

в

сфері

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї – це основні вихідні, об’єктивно
зумовлені засади, на яких базується діяльність суб’єктів публічного
адміністрування щодо забезпечення обігу та застосування зброї з метою
забезпечення прав громадян на самозахист, оборони України від зовнішньої
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агресії,

нормального

функціонування

держави

та

громадянського

суспільства.
На нашу думку, доцільність принципів у сфері адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї полягає в тому, що така
діяльність вимагає від держави чіткої регламентацій дій суб’єктів публічної
адміністрації з метою правильного, своєчасного, неупередженого та
об’єктивного регулювання цієї сфери суспільного життя.
Слід зазначити, що серед принципів сучасного адміністративного права
можна виділити загальні та спеціальногалузеві. Загальні принципи мають
фундаментальне значення для всієї галузі адміністративного права. Вони
виявляються і деталізуються в галузевих принципах адміністративного права,
які в свою чергу поділяються на основні принципи та принципи формування
й функціонування його окремих інститутів (наприклад, принципи державної
служби,

принципи

адміністративної

відповідальності,

принципи

адміністративної процедури тощо) [273].
Загальні принципи українського адміністративного права закріплені в
Конституції України, конкретизуються і розвиваються в законодавчих та
інших нормативно-правових актах. До них можна віднести: 1) принцип
пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 2) принцип верховенства
права; 3) принцип законності; 4) принцип рівності громадян перед законом;
5) принцип демократизму правотворчості й реалізації права; 6) принцип
взаємної відповідальності держави і людини; 7) принцип гуманізму й
справедливості у взаємовідносинах між державою та людиною [183].
Спеціальногалузеві

принципи

взаємопов’язані

з

принципами

виконавчої діяльності Української держави. Принципи виконавчої діяльності
– це потенційна основа формування галузевих принципів адміністративного
права. Разом із тим слід відзначити, що в нормах адміністративного права
принципи виконавчої діяльності постають у зміненому вигляді, набуваючи
форми конкретних загальнообов’язкових вимог [315, с.73]. У сфері
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забезпечення обігу та застосування зброї вони здебільшого мають
імперативний характер.
Професор А. Кравцов вважає, що систему принципів сучасного
адміністративного права України становлять загальні (загальногалузеві),
спеціальні (особливі), підгалузеві та приватні (інституціональні) принципи
адміністративного права. Загальними принципами адміністративного права
України є: пріоритет прав і свобод людини та громадянина; повнота й
реальність прав і свобод людини та громадянина в адміністративно-правовій
сфері; забезпечення права громадян на участь в управлінні державними
справами; законність в адміністративно-правовій сфері; соціальна орієнтація
діяльності органів і посадових осіб публічної адміністрації; судовий контроль
за діяльністю всіх суб’єктів виконавчої влади; відповідність норм галузі
положенням Конституції України, законам України, а також ратифікованим
Верховною Радою України міжнародним договорам; підконтрольність і
підзвітність державних органів і державних службовців; служіння органів
публічної влади людині та суспільству; взаємна відповідальність держави й
людини тощо [191, с. 17].
Спеціальні (особливі) у свою чергу поділяються на принципи
управління економікою, промисловістю, агропромисловим комплексом;
принципи управління в соціально-культурній сфері; принципи управління
адміністративно-політичною діяльністю тощо. Підгалузеві поділяються на
принципи будівельного права; принципи транспортного права; принципи
енергетичного права; принципи міграційного права; принципи комунального
(муніципального) права тощо, а інституціональні – на принципи державної
служби; принципи служби в органах місцевого самоврядування; принципи
адміністративної відповідальності, принципи адміністративного судочинства;
принципи адміністративного процесу; принципи адміністративно-правового
статусу фізичних або юридичних осіб; принципи надання адміністративних
послуг тощо [191, с. 17].
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Орієнтуючись на думки провідних учених-адміністративістів, серед
загальних

принципів

сучасного

адміністративного

права

у

сфері

адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї можна
виокремити принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
принцип верховенства права та законності; принцип демократизму та
гуманізму;

принцип

взаємної

відповідальності

суб’єктів

публічної

адміністрації та об’єктів публічного управління тощо.
Зокрема, принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина –
один із провідних загальних принципів сучасного адміністративного права
України, який полягає в першості людини та громадянина, першочерговості
їх прав, свобод і законних інтересів щодо інтересів органів публічної влади.
Сутність цього принципу складають три основні ідеї: права і свободи людини
та громадянина – найвищі цінності для суспільства, що є пріоритетними
відносно інтересів держави й гарантують правове обґрунтування діяльності
влади; головним обов’язком держави є повага, утвердження та забезпечення
прав і свобод людини та громадянина; норми конституції та законів не є
основним джерелом права, а основним джерелом права є природні права
людини [191, с. 17].
Усі принципи, які діють у правовій системі, принципи правової,
соціальної держави безпосередньо пов’язані з принципом пріоритету прав і
свобод людини та громадянина й можуть суттєво впливати на зазначений
принцип як інструменти його забезпечення. Цей принцип виконує
системотвірну роль щодо інших загальних засад адміністративного права
України. Інші загальні принципи галузі адміністративного права України
мають ґрунтуватися на ідеї пріоритету прав і свобод людини та громадянина
й виконувати забезпечувальну функцію щодо останнього [191, с. 17].
Принцип верховенства права є загальним принципом для всієї
адміністративно-процесуальної діяльності. Останнім часом саме цей принцип
привертає

значну

увагу

вчених-адміністративістів

і

досить

активно

обговорюється в літературі. Принцип верховенства права є новим явищем
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для України, а тому існують об’єктивні труднощі в його реалізації. Так,
професор В. Авер’янов наголошує, що цей принцип потрібно доктринально
тлумачити

як

об’єднання

вимог,

що

забезпечують,

по-перше,

підпорядкування діяльності всіх без винятку державних інститутів потребам
реалізації й захисту прав людини; по-друге, пріоритетність цих прав перед
усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави [11].
Слід зауважити, що навіть на науковому рівні немає єдиного підходу
щодо розуміння цього принципу. Одні дослідники вважають, що під
верховенством права слід розуміти панування права, пріоритетність у
суспільстві насамперед прав людини, другі – що це кодекс правил, які
легітимізовані суспільством і базуються на досягнутому рівні соціальної
етики, треті – що верховенство права має здійснюватись у сфері таких
загальнолюдських морально-правових цінностей, як справедливість, свобода,
гуманізм, а також таких формально-регулятивних цінностей права, як
нормативність і рівність усіх перед законом. Останнім часом на офіційному
рівні відбуваються спроби дати визначення цього принципу. Насамперед
принцип, прийнятий КАСУ, встановлює, що згідно з ч. 1 ст. 8 КАСУ людина,
її права і свободи є найвищими цінностями та визначають зміст і
спрямованість діяльності держави [11; 171].
Тобто і принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина, і
принцип верховенства права, без сумніву, є складовими діяльності
публічного адміністрування із забезпечення обігу та застосування зброї.
За загальною теорією держави і права, принципи законності – це
система керівних положень та ідей, що визначають природу законності, її
місце в суспільстві та в системі інших правових категорій. Ці ідеї зумовлені
закономірностями суспільного розвитку, є засобом формування мотивів
правомірної поведінки та переконання суб’єктів з приводу необхідності
дотримання

законів,

вони

відображають

ставлення

суспільства

до

нормативно-правових актів; опосередковано регулюють суспільні відносини,
сприяють дотриманню та виконанню правових приписів усіма суб’єктами
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права; забезпечують єдину ідейну основу законності та єдність її природи;
характеризують місце законності в системі правових категорій та її
призначення в системі регулювання суспільних відносин [118, с. 208].
У юридичній літературі обґрунтовується наявність різної кількості
принципів законності. Найбільш важливими з них є такі: 1) принцип єдності
законності полягає в забезпеченні єдності розуміння законів і підзаконних
актів, одноманітного тлумачення та застосування нормативно-правових
актів, установлення рівних можливостей та відповідальності для всіх
суб’єктів права; 2) принцип загальності законності забезпечує рівність усіх
суб’єктів суспільних відносин перед законом; 3) верховенство закону
виявляється у вищій юридичній силі закону порівняно з іншими нормативноправовими актами; 4) принцип гарантованості прав і свобод громадян
забезпечує конституційне їх закріплення й гарантування, відповідність
міжнародно-правовим стандартам і можливість поновлення порушених прав;
5) взаємодія законності та доцільності полягає в можливості суб’єктів
правових відносин приймати найбільш ефективні, доцільні рішення в межах
правового поля, визначеного нормою права. Цей принцип випливає з
цінності права в житті суспільства як засобу забезпечення порядку;
6) невідворотність відповідальності як принцип законності полягає в тому,
що кожне скоєне правопорушення має бути розкрито, а винні в його вчиненні
мусять понести відповідальність, передбачену законом; 7) взаємозв’язок
законності та культури визначає взаємозалежність рівня законності від рівня
загальної та правової культури громадян і посадових осіб. Вона виявляється
у процесі підготовки законопроектів, їх реалізації, впливає на рівень
правосвідомості суб’єктів і забезпечує усвідомлену потребу добровільного,
свідомого виконання законоположень. Рівною мірою як законність слугує
важливим засобом розвитку, зміцнення й охорони культурних цінностей і
традицій, так і висока культура й освіченість людей є основною передумовою
впровадження в життя вимог закону. Тому дотримання принципів законності
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залежить від рівня правової підготовки кадрів державного апарату та
правового виховання населення [118, с. 208-209].
Окрім зазначених, в юридичній літературі обґрунтовується можливість
інших принципів законності. А саме: гарантованість законності системою
дієвих засобів її забезпечення, реальність законності, що відбивається у
фактичному здійсненні законності в поведінці суб’єктів; непорушність
законності як неможливість ухилення від виконання положень закону;
примат міжнародного права зафіксовано конституційно як відповідність
закону загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права;
зумовленість законності режимом демократії, який передбачає суворе
дотримання спеціальнодозвільного та загальнодозвільного типів правового
регулювання; взаємодія законності, справедливості та демократії передбачає
наявність високоморального закону, що забезпечує участь народу в
управлінні державними справами. Реальність зазначених принципів гарантує
їх функціонування як ефективного, справедливого та гуманного режиму
суспільно-політичного життя [118, с. 209].
Таким чином, принцип законності є відповідним правовим режимом із
притаманним

йому

базисом

фундаментальної

діяльності

публічної

адміністрації у сфері обігу та застосування зброї.
Ще одним загальним принципом є принцип гуманізму, сутність якого
полягає в повазі до гідності і прав свободи. Радянські науковці приділяли
увагу поширенню гуманізму як у сфері правозастосування, так і в
адміністративному процесі. Найбільш змістовно цей принцип виявляється у
відносинах особи й держави. Характер цих взаємовідносин, на думку
О. Петришина, вказує на ступінь визнання державою пріоритету та
верховенства права. Учений переконаний, що поняття правової держави має
гуманістичний зміст. Тому гуманізм належить до принципів, що є
визначальними в побудові та діяльності апарату держави, його сутність
полягає у прерогативі загальнолюдських цінностей над будь-якими іншими
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та сприянні задоволенню інтересів особи й суспільства в цілому. Крім того
гуманізм присутній у всіх принципах правозастосування [199, с. 179; 251].
Також слід звернути увагу на принцип демократизму, який означає
закріплення в нормах правового становища людини, порядку участі народу у
формуванні органів державної влади та управлінні державними справами, у
створенні

й

удосконаленні

законодавства.

Принцип

соціальної

справедливості означає здатність права захищати права, свободи та інтереси
різних соціальних груп (класів), кожна з яких має своє уявлення про
справедливість, а також відповідність між практичною роллю різних
індивідів у житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми
правами та обов’язками, злочином і покаранням, заслугами людей та їхнім
суспільним визнанням. У свою чергу принцип свободи означає можливість
вибору певного варіанта поведінки для окремої людини, державних органів і
посадових осіб, а принцип рівності – рівність усіх громадян перед законом
незалежно від національної, статевої, політичної, релігійної належності,
соціального походження, майнового стану, роду і характеру занять та інших
обставин, наявність рівних загальногромадянських прав і обов’язків, рівний
захист у суді [170, с. 97].
Принцип взаємної відповідальності держави й особи означає, що вони
пов’язані взаємними правами й обов’язками. І тому не тільки особа
відповідальна перед державою, але й держава відповідає перед громадянами
за результати своєї діяльності (прийняття законів, забезпечення гідного рівня
життя людини тощо) [170, с. 97].
На нашу думку, також до принципів у цій сфері можна віднести такі:
1) принцип ефективного захисту свого життя, здоров’я, честі та
гідності, а також життя, здоров’я, честі та гідності членів своєї сім’ї, своїх
рідних і близьких за допомогою зброї (випливає зі статті 3 Конституції
України) [183];
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2) принцип рівності конституційних прав і свобод (зокрема перед
законом) однорідних суб’єктів – користувачів зброї (випливає зі статті 24
Конституції України) [183];
3) принцип пріоритету життя, здоров’я, честі, гідності, недоторканності
та безпеки людини (стаття 3 Конституції України) [183];
4) принцип захисту свого життя і здоров’я, життя і здоров’я інших
людей від протиправних посягань за допомогою зброї (випливає зі статті 27
Конституції України) [183];
5) принцип захисту суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки з використанням зброї
(випливає зі статті 17 Конституції України) [183];
6) принцип можливості володіти зброєю на основі права приватної
власності з метою попередження та припинення зазіхань на життя і здоров’я
та захисту права власності (випливає зі статті 41 Конституції України) [183];
7) принцип обов’язку держави захищати життя людини, зокрема за
допомогою зброї (стаття 27 Конституції України) [183];
8) принцип дозвільного режиму у сфері обігу зброї;
9) принцип режимності, який стосується як процедури обігу, так і
застосування зброї;
10) принцип поділу зброї на види за ступенем суспільної небезпеки;
11) принцип ієрархічності та спеціалізації в діяльності суб’єктів
публічного адміністрування із забезпечення обігу та застосування зброї;
12) принцип підконтрольності та звітності суб’єктів публічного
адміністрування щодо забезпеченню обігу та застосування зброї;
13) принцип регламентованості діяльності суб’єктів публічного
адміністрування із забезпечення обігу та застосування зброї;
14) принцип дотримання встановлених правил поводження зі зброєю;
15) принцип застосування зброї у виключних випадках.
Розглянемо більш детально деякі з них. Зокрема заслуговує на увагу
принцип ефективного захисту свого життя, здоров’я, честі та гідності, а
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також життя, здоров’я, честі та гідності членів своєї сім’ї, своїх рідних і
близьких за допомогою зброї, оскільки він безпосередньо стосується
громадян як суб’єктів обігу та застосування зброї, адже передбачає своїм
змістом право володіння та користування зброєю з метою самозахисту й
захисту своїх близьких в екстрених ситуаціях, які потребують негайного
реагування.
Людський розум вигадав багато засобів захисту від нападників: за
допомогою газового балончика, електрошокера, травматичного пістолета.
Але далеко не все це дозволено законодавством, і може виявитися, що
потенційна жертва сама опиниться в розряді злочинців. Наприклад,
використовувати для самооборони можна лише ті балончики, що вироблені в
Україні. Для покупки газового пістолета потрібно спочатку оформити
спеціальний дозвіл, для чого спочатку слід надати медичну довідку, а також
довідку про відсутність судимостей. Дозвіл дійсний протягом трьох років, і
потім знову треба буде збирати довідки, подовжуючи термін дозволу [143].
Тим, хто вирішив обрати для самооборони газовий пістолет, треба
суворо дотримуватися інструкції щодо використання і зберігання зброї.
Зокрема, дотримуватися визначеної дистанції (застосовувати не ближче, ніж
з трьох метрів, а деякі – з більшої дистанції). Умови зберігання пістолета в
будь-який момент може перевірити дільничний інспектор поліції. Якщо
виявиться, що газовий пістолет придбаний без дозволу, це загрожує
адміністративною відповідальністю. Як правило, це штраф, а можлива й
конфіскація зброї. Але якщо експерти встановлять, що ця зброя перероблена і
може використовуватися як вогнепальна (а таке цілком може трапитися, коли
порушується закон), доведеться нести покарання за Кримінальним кодексом.
Продаються ж газові пістолети лише в спеціалізованих магазинах [143].
Пневматична зброя є у вільному продажу, і купити її може будь-який
бажаючий. Єдине обмеження: калібр не має перевищувати 4,5 мм, а
швидкість польоту кулі – не більше 100 м/с. Якщо ці умови порушено, то
власник такої зброї буде притягнений до адміністративної відповідальності
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(як правило, штраф, а можливо – конфіскація зброї). Зауважимо, що може
бути й кримінальна відповідальність за завдання тілесних ушкоджень.
Пневматичні пістолети в темряві цілком можуть бути прийняті за
вогнепальну зброю: на вигляд вони досить схожі. Часто їх продають на ринку
разом із пневматичними рушницями і риболовецькими снастями [143].
Принцип рівності конституційних прав і свобод (зокрема перед
законом) однорідних суб’єктів – користувачів зброї стосується як громадян
України, так і посадових осіб, які мають у володінні та користуванні зброю, і
означає, що відповідно до конституційних норм такі особи користуються
рівними правами, свободами та мають обов’язки, передбачені для них
законодавством. Як його різновид, можна виділити також принцип рівності
перед законом, сутність якого полягає в тому, що і посадова особа, і
звичайний громадянин України, порушивши встановлені правила, мають
відповідати за свої проступки.
Принцип захисту свого життя і здоров’я та інших людей від
протиправних посягань за допомогою зброї стосується посадовців і
працівників правоохоронних органів, основне завдання яких – забезпечення
дотримання режиму законності та охорони громадського порядку, вони
можуть використовувати належну їм зброю як для самозахисту, так і для
безпосереднього здійснення своїх службових обов’язків.
Наприклад, травматичний пістолет можна використовувати лише з
гумовими кулями (пластикові в нашій країні заборонені) і лише обмеженому
контингенту

–

у

разі

наявності

спеціального

дозволу.

Придбати

травматичний пістолет можуть дозволити (але можуть і не дозволити –
кожен

випадок

розглядається

індивідуально)

працівникам

поліції,

прокуратури і суду, адвокатам, які беруть участь у серйозних кримінальних
процесах, в окремих випадках – журналістам, співробітникам податкової та
контрольно-ревізійної служб, рибоохорони і деяким іншим [143].
Принцип захисту суверенітету й територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки з використанням зброї
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стосується посадовців і працівників правоохоронних та правозахисних
органів, але його специфіка полягає в тому, що використання зброї – це їхній
прямий обов’язок під час захисту територіальної цілісності України в умовах
збройної агресії.
Означений принцип на сьогодні як ніколи актуальний. У зв’язку з
проведенням на території України АТО застосування зброї для юнаків
(мається на увазі солдатів, прийнятих до лав Української армії) уже стало
буденним явищем, оскільки відбиватися від нападу агресора потрібно
постійно. Так, нещодавно в зоні АТО в результаті проведеної спеціальної
операції було знищено авіатехніку бойовиків. Це та техніка, про яку
хвалилися бойовики, що планують використати її проти наших військових
[316]. При цьому за час проведення АТО, включаючи період окупації Криму,
загинули 1915 військовослужбовців ЗСУ. Це безповоротні втрати. Зниклими
безвісти

вважають

271

особу,

а

в

полоні

перебувають

67 військовослужбовців. На Донбасі за час конфлікту загалом загинуло 8 тис.
осіб [112], і до цього часу не відомо, скільки їх ще буде.
Принцип приватної власності передбачає, що особа, отримавши
відповідний дозвіл на зброю, стає її власником, проте користується
обмеженим колом правомочностей щодо неї.
Що стосується дозвільного принципу, то він передусім зумовлений
наявністю дозвільної системи в цій сфері. На нашу думку, дозвільна система
у сфері обігу та застосування зброї – це встановлений порядок урегулювання
суспільних відносин щодо надання дозволів у цій сфері (на право придбання,
зберігання, носіння, перевезення і використання спеціально визначених видів
зброї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, які можуть бути
визнані як зброя, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони
зберігаються чи використовуються), а також чіткий перелік можливих і
необхідних варіативних дій для різних суб’єктів правовідносин у цій сфері з
метою досягнення ними бажаного результату, а також безпеки та захисту
суспільно інтересу.
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Принцип режимності, який стосується як процедури обігу, так і
застосування зброї, передбачає встановлення державою чітких правил
поводження

зі

зброєю,

порушення

яких

зумовлює

адміністративну

відповідальність.
Слід звернути увагу на такий принцип, як чітка регламентованість
діяльності суб’єктів публічного адміністрування із забезпечення обігу та
застосування зброї. Уся діяльність суб’єктів публічного адміністрування із
забезпечення обігу та застосування зброї має бути регламентована
законодавством, але не тільки відомчим нормативно-правовим актом, а й у
відповідному Законі. Як відомо, наразі відсутній такий Закон, яким би було
врегульовано такі правовідносини, а отже існує потреба в його прийнятті.
На окрему увагу заслуговує принцип застосування зброї у виключних
випадках. Працівники правоохоронних і правозахисних органів, наділені
правом застосування зброї, можуть безпосередньо її використовувати тільки
у виключних, чітко прописаних у законодавстві випадках. Мова йде про
підстави її застосування, що знайшли своє закріплення в низці нормативноправових актів публічної адміністрації. Наразі ще чинним є підзаконний
спеціально створених нормативно-правовий акт, а також такі норми
містяться в Законі України «Про Національну Поліцію», а до цього –
у попередньому за правонаступництвом Законі [126; 128; 152].
Таким

чином,

принципи

у

сфері

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї є тими основними та керівними
засадами, на яких базується адміністративне забезпечення в цій сфері.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
принципів адміністративно-правового забезпечення у сфері обігу та
застосування зброї в Україні:
–

діяльність

суб’єктів

публічної

адміністрації

зі

здійснення

адміністративно-правового забезпечення у сфері обігу та застосування зброї
має базуватися на чітких керівних засадах, установлених на рівні наукових
доктрин, філософії природного права та законодавчому рівнях;
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– принцип права у сфері адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї – це першооснова, певна фундаментальна основна
діяльності публічної адміністрації у сфері обігу й застосування зброї;
– їх особливість у сфері адміністративно-правового забезпечення
застосування зброї полягає в чіткій регламентації дій суб’єктів публічної
адміністрації з метою правильного, своєчасного, неупередженого та
об’єктивного регулювання цією сферою суспільного життя;
– принципи адміністративно-правового забезпечення в сфері обігу та
застосування зброї в Україні поділяються на дві групи:
1) загальні – принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
принцип верховенства права та законності; принцип демократизму; принцип
взаємної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації та об’єктів
публічного управління тощо;
2) спеціальногалузеві – принцип ефективного захисту свого життя,
здоров’я, честі та гідності, а також життя, здоров’я, честі та гідності членів
своєї сім’ї, своїх рідних і близьких за допомогою зброї; принцип рівності
конституційних прав і свобод (зокрема перед законом) однорідних суб’єктів
– користувачів зброї; принцип пріоритету життя, здоров’я, честі, гідності,
недоторканності та безпеки людини; принцип захисту свого життя і здоров’я,
життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань за допомогою
зброї; принцип захисту суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки з використанням зброї;
принцип приватної власності на зброю; принцип обов’язку держави
захищати життя людини, зокрема за допомогою зброї; дозвільний принцип,
який полягає у виданні різнорідних дозволів і регламентації процедури
ліцензування; принцип режимності, який стосується як процедури обігу, так і
застосування зброї; принцип поділу суспільно небезпечних предметів на
види; принцип ієрархічності та спеціалізації в діяльності суб’єктів
публічного адміністрування із забезпечення обігу та застосування зброї;
принцип підконтрольності та звітності суб’єктів публічного адміністрування
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із

забезпечення

обігу

та

застосування

зброї;

принцип

чіткої

регламентованості діяльності суб’єктів публічного адміністрування із
забезпечення обігу та застосування зброї; принцип дотримання встановлених
правил поводження зі зброєю тощо.
Отже, принципи у сфері адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї – це основні вихідні, об’єктивно зумовлені засади, на
яких базується діяльність суб’єктів публічного адміністрування щодо
забезпечення обігу та застосування зброї з метою забезпечення права
громадян на самозахист, захисту вітчизни, задоволення спортивних і
культурних потреб, нормального функціонування держави та громадянського
суспільства, які поділяються на дві групи: загальні (принцип пріоритету прав
і свобод людини та громадянина; принцип верховенства права та законності;
принцип демократизму та інші) та спеціальні (принцип ефективного захисту
свого життя, здоров’я, честі та гідності, а також життя, здоров’я, честі та
гідності членів своєї сім’ї, своїх рідних і близьких за допомогою зброї;
принцип рівності конституційних прав і свобод (зокрема перед законом)
однорідних суб’єктів – користувачів зброї та інші).
Висновки до розділу 1
1. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні полягає у виявленні та створенні адміністративних засад та
інструментарію реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері, а
також в охороні та гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб’єктів
цих відносин на основі реалізації адміністративно-правових норм.
2. Зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні – це його зовнішнє вираження у формі інструментів
адміністративної діяльності публічної адміністрації – форм і методів
адміністративної діяльності публічної адміністрації та адміністративних
процедур у цій сфері.
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3. Наукове дослідження у сфері адміністративно-правого забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні є системою понять, законів і теорій, які
виведені в процесі цілеспрямованого пошуку істини на основі доказовості та
відкритті нових питань у цій сфері. Основою наукового напрямку нашого
дослідження є юридична наука, а також притаманні їй методи дослідження та
технічні засоби їх здійснення.
4.

Об’єктом

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї в України є однорідні суспільні відносини, що виникають,
змінюються і припиняються (тобто успішно функціонують) у цій сфері.
5. Предметом адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування

зброї

є

комплекс

засадничих

та

адміністративно

інструментальних заходів, що виникають, змінюються та припиняються в цій
сфері.
6.

До

застосування

меж
зброї

адміністративно-правового
належать

норми

забезпечення

адміністративного

обігу
права,

та
які

забезпечують обіг і застосування зброї; предмет адміністративно-правового
забезпечення, який окреслюється метою гарантування, захисту прав
громадян на самооборону забезпечення публічного інтересу держави і
суспільства;

адміністративно-правові

відносини

в

цій

сфері;

адміністративний інструментарій досягнення позитивного результату в цій
сфері.
7. Порядок обігу та застосування зброї встановлюється і регулюється
Конституцією, іншими законами України, постановами Кабінету Міністрів
України, указами Президента України, іншими підзаконними нормативноправовими

актами,

прийнятими

уповноваженими

державними

та

правоохоронними органами та Міністерством юстиції України.
8.

Діяльність

суб’єктів

публічної

адміністрації

зі

здійснення

адміністративно-правового забезпечення у сфері обігу та застосування зброї
базується на чітких керівних засадах, установлених на рівні наукових
доктрин, філософії природного права та законодавчому рівнях.
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9. Принцип права у сфері адміністративно-правового забезпечення
сфери обігу та застосування зброї – це першооснова, певна фундаментальна
основа діяльності публічної адміністрації в цій сфері, його особливість у
сфері адміністративно-правового забезпечення застосування зброї полягає в
чіткій регламентації дій суб’єктів публічної адміністрації з метою
правильного, своєчасного, неупередженого та об’єктивного регулювання цієї
сфери суспільного життя.
10. Принципи адміністративно-правового забезпечення у сфері обігу та
застосування зброї в Україні поділяються на дві групи – загальні та
спеціальногалузеві основи щодо адміністративно-правового забезпечення
цієї сфери. До перших належать: принцип пріоритету прав і свобод людини
та громадянина; принцип верховенства права та законності; принцип
демократизму; принцип взаємної відповідальності суб’єктів публічної
адміністрації та об’єктів публічного управління та ін.
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РОЗДІЛ 2
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБРОЇ
2.1. Нормативне регулювання адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
На сучасному етапі розвитку суспільства у зв’язку з об’єктивним
зростанням нелегального обігу різноманітних видів зброї в умовах
проведення АТО та переходу України під юрисдикцію ЄС виникає
необхідність чіткого нормативного адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні. Наразі проводяться радикальні
реформи у всіх галузях як держави, так і суспільства, які стосуються
найрізноманітніших суспільних відносин, зокрема й тих, що виникають у
сфері обігу та застосування зброї. Негативним фактором, що впливає на стан
безпеки країни в цілому і кожного окремого громадянина зокрема, є
незаконний обіг зброї та безпідставне її застосування, й основне завдання
влади – забезпечити максимальний контроль за дотриманням владних
приписів у цій сфері та забезпечити належне правове регулювання.
З погляду міжнародного права, Україна є державою – учасницею таких
міжнародних

режимів

експортного

контролю,

як

Вассенаарські

домовленості, режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних
постачальників,

Конвенція

про

заборону

розроблення,

виробництва,

накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (995-182), і має
відповідні національні списки контрольованих товарів, які було розроблено
Державною службою експортного контролю України та затверджено
відповідними постановами Кабінету Міністрів України [230, с. 287; 47; 181].
Вагоме

місце

серед

державних

інституцій,

які

безпосередньо

здійснюють реалізацію більшості із зазначених міжнародних нормативноправових актів, є Державна служба експортного контролю – урядовий орган
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державного управління, що діє у складі й підпорядкований Міністерству
економіки України і на який покладено обов’язки з реалізації державної
політики в галузі експортного контролю щодо забезпечення інтересів
національної безпеки, додержання міжнародних зобов’язань України,
пов’язаних із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її
доставки та обмеженням передання звичайних озброєнь; із реалізації заходів,
спрямованих на встановлення державного контролю за здійсненням
міжнародного передання товарів, що підлягають державному експортному
контролю; з розроблення проектів нормативно-правових актів, пов’язаних із
регулюванням діяльності в цій галузі, тощо [230, с. 288].
Проте на шляху вступу України до правових інституцій ЄС виникає
потреба подальшої адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу шляхом досягнення відповідності правової системи
України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС
до держав, які мають намір вступити до нього. Acquis communautaire –
правова система Європейського Союзу, що включає акти законодавства ЄС
(але

не

обмежується

ними),

прийняті

в

рамках

Європейського

співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і співпраці
у сфері юстиції та внутрішніх справ. Поняття «acquis communautaire» означає
досягнення в галузі права. До джерел acquis communautaire відносять:
первинне

законодавство

(Договір

про

заснування

Європейського

економічного співтовариства, Договір про заснування Європейського
співтовариства, Договір про заснування Європейського співтовариства з
атомної енергії, Договір про утворення Європейського Союзу, Договір про
Європейський Союз, Договір про злиття 1965 року; акти про приєднання
країн-членів; вторинне законодавство (директиви, регламенти, рішення,
рішення Європейського суду тощо) [230, с. 43]. Усе це накладає особливій
відбиток на забезпечення нормативного регулювання адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні.

90

При цьому для з’ясування нормативного регулювання адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні потрібно
відзначити той факт, що категорія адміністративно-правового забезпечення
перебуває в тісній взаємодії з категорією адміністративно-правового
регулювання, більше того – за ознакою впорядкування найбільш важливих
суспільних відносин за допомогою норм адміністративного права вони
співвідносяться як частина і ціле.
Відповідно до загальної теорії права нормативне регулювання – це
впорядкування поведінки людей за допомогою нормативно-правових актів,
розрахованих на їх багаторазове використання за наявності передбачених
ними обставин [317, с. 218]. Нормативне регулювання реалізується за
допомогою норм права, об’єктивованих у вигляді законів та інших
нормативно-правових актів, санкціонованих державою звичаїв, нормативних
правових договорів, правових прецедентів. Йому притаманні такі ознаки:
поширення не на одну конкретну життєву ситуацію, а на заздалегідь
непередбачувану кількість випадків певного виду; адресування персонально
невизначеному колу суб’єктів; установлення нових загальних прав та
обов’язків [116, с. 301].
Як видно з вищевикладеного, нормативно-правове регулювання обігу
та застосування зброї в Україні базується на загальній теорії правового
регулювання, яке полягає в тому, що за допомогою норм права,
об’єктивованих у вигляді законів та інших нормативно-правових актів,
санкціонованих

державою

звичаїв, нормативних

правових

договорів,

правових прецедентів установлюються обов’язкові правила поведінки, які
забезпечують певний режим обігу та застосування зброї в Україні,
ураховуючи соціальну корисність та об’єктивні обмеження в цій сфері.
Професор О. Скакун зазначає, що нормативне правове регулювання
охоплює законодавче й підзаконне регулювання. При цьому законодавче
регулювання буває: а) повне законодавче, що виключає будь-яке підзаконне
регулювання; б) основне, відправне, що передбачає його конкретизацію
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підзаконним

регулюванням

державних

органів

чи

об’єднань

громадян [317, с. 218].
У свою чергу підзаконне нормативне регулювання – це регулювання
суспільних відносин правовими нормами, закріпленими в підзаконних
нормативно-правових актах держави й актах об’єднань громадян. Також є
піднормативне
конкретних

(індивідуальне)

суспільних

правове

відносин,

що

регулювання
ґрунтується

–

на

регулювання
нормативному

регулюванні, яке не вичерпане нормотворцем і припускає додаткове
регулювання стосовно персонально визначених осіб і конкретних діянь.
Здійснюється воно за допомогою: 1) актів застосування права, розрахованих
на

одну

конкретну

життєву

ситуацію,

одну

конкретну

особу;

2) індивідуальних договорів. Припиняється з реалізацією відповідних
індивідуальних правових приписів (короткостроковість дії) [318, с. 219].
Провівши відповідні дослідження в межах своєї наукової роботи,
В. Ліпкан

зазначає,

що

поняття

«нормативно-правове

забезпечення

національної безпеки» включає його нормативне регулювання і виконання
права як засобу управління стосовно сфери національної безпеки, а також
сприяння пошуку шляхів удосконалення наявних і створюваних нових
правових норм, необхідних для виконання принципово нових завдань у сфері
національної

безпеки.

Нормативно-правове

забезпечення

національної

безпеки – процес створення і підтримки в необхідних межах конструктивних
організаційно-функціональних характеристик системи національної безпеки
за допомогою впорядкувального впливу нормативно-правових засобів [204].
В. Ліпкан звертає увагу на той факт, що в більшості випадків автори
подеколи

ототожнюють

нормативно-правовим;

правове
подеколи

забезпечення
йдеться

про

із

законодавчим

або

нормативно-правове

регулювання, а не забезпечення. З приводу цього він зазначає, що право не
зводиться до норм. Окрім норм, воно включає в себе природне право і
суб’єктивні права. Тобто право охоплює сферу не лише належного
(нормативні та індивідуальні приписи і рішення), а й сущого (реальне
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використання юридичних можливостей, реальне використання обов’язків).
Найбільш чіткою для розмежування і, напевно, правильного розуміння таких
понять («закон» і «право») є формула «Право створюється суспільством, а
закон – державою» [204].
Тобто

нормативне

регулювання

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні здійснюється на основі
низки

нормативно-правових

актів,

основне

завдання

яких

–

чітко

врегульовувати правовими нормами комплекс прав і взаємних обов’язків
сторін у правовідносинах у досліджуваній сфері. Так, А. Корнієць зазначає,
що правове регулювання відносин обігу зброї здійснюється значною
кількістю нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів
України та відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства транспорту, Верховного суду, Генеральної прокуратури
України тощо [186]. При цьому деякі з них є фундаментальними для
регулювання адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні, так би мовити – спеціальні, інші – дотичні та такі, що
опосередковано належать до цієї сфери.
До спеціальних можна віднести закони України «Про поводження з
вибуховими

матеріалами

промислового

призначення»

[131],

«Про

національну поліцію», «Про службу безпеки України», «Про національну
гвардію України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [135]; підзаконні
нормативно-правові акти : Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622
«Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів» [152], Наказ Державної митної служби України від
18 липня 2000 р. № 370 «Інструкція про порядок виготовлення, придбання,
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зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених

гумовими

чи

аналогічними

за

своїми

властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також
боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» [153], Наказ Державної митної
служби України від 18 липня 2000 р. №370 «Інструкція про порядок
забезпечення озброєнням і боєприпасами, їх перевезення, зберігання, обліку,
приймання, видачі та використання в митних органах України» [153], Наказ
МВС України від 27 березня 2008 р. № 141 «Інструкція із забезпечення
контролю за обліком, зберіганням, видачею й прийманням вогнепальної
зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів у чергових частинах органів
та підрозділів внутрішніх справ Україні» [151], Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від 12 жовтня 2004 р. №386
«Інструкція про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення,
використання та застосування вогнепальної зброї, бойових припасів до зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів, а також спеціальних засобів
державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища
органів,

що

входять

до

сфери

управління

Міністерства

охорони

навколишнього природного середовища України» [154], Наказ Державного
комітет рибного господарства України від 15 червня 1998 р. №86 «Інструкція
про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, носіння і
використання вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів
державними інспекторами органів рибоохорони Головрибводу Державного
комітету рибного господарства України» [155], Наказ МВС України від
12 серпня 1993 р. № 314 «Інструкція про порядок приймання, зберігання,
обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї
та боєприпасів до неї» [156], Наказ МВС України від 2 вересня 1998 р. № 659
«Інструкція про створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку
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вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС,
на об’єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні
громадян, наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва» [157], Постанова Верховної Ради України від
01.03.1993 р. «Про порядок носіння, зберігання і застосування вогнепальної
зброї» [292], Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. «Про право
власності на окремі види майна» [293]; ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя
стрілецька. Терміни та визначення понять [107], СОУ 78-19-001:2007
«Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії.
Загальні технічні умови» [325], СОУ 78-19-002:2010 «Пістолети та
револьвери стартові. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи
контролювання»

[326],

СОУ

78-19-006:2011

«Зброя

стрілецька

нейтралізована. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання» [327],
Постанова Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць «Модельний закон
про зброю» [216], Методика криміналістичного дослідження холодної зброї
та конструктивно схожих з нею виробів; зі змінами та доповненнями
відповідно до вказівки МВС від 21.08.99 р. № 19/3302 [213], Наказ МВС
України від 24.07.1996 р. № 523 «Про затвердження Положення про порядок
придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів

до

неї,

спеціальних

засобів

індивідуального

захисту

працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть
участь у кримінальному судочинстві» [283], Постанова КМУ від 12 жовтня
1992 р. № 575 «Про затвердження Положення про порядок застосування
вогнепальної зброї» [280], Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.02.1991
№ 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при
охороні громадського порядку» [285] та інші.
Таким чином, до спеціальних джерел адміністративного права у сфері
обігу і застосування зброї належать закони України та підзаконні
нормативно-правові акти, які визначають підстави набуття, володіння,
зберігання, носіння та застосування зброї та первинної медичної допомоги
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після застосування зброї в разі завдання поранень людям. При цьому треба
зазначити, що в Україні відсутній базовий закон «Про зброю», хоча у
Верховній Раді України перебувають два законопроекти з цієї тематики «Про
зброю» [287] та «Про обіг зброї невійськового призначення» [289].
Дотичними до аналізованої нами проблематики є Кодекс України про
адміністративні правопорушення [172], Кримінальний кодекс України [194],
Митний кодекс України [214], закони України «Про оперативно-розшукову
діяльність» [122], «Про попереднє ув’язнення» [133], «Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів» [130], «Про державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб» [134] тощо. Серед
опосередкованих можна виділити закони України «Про мисливське
господарство та полювання» [129], «Про Службу зовнішньої розвідки
України» та ін.
Тобто в запропоновану нами градацію нормативно-правових актів у
сфері

регулювання

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї в Україні покладено критерій спеціалізації.
Так, 12 жовтня 1992 року Кабінетом Міністрів України було
затверджено Положення «Про дозвільну систему», згідно з яким контролем
за обігом зброї в Україні займаються відповідні структурні підрозділи
Міністерства внутрішніх справ України. Офіційно процедура правового
закріплення обігу зброї в Україні на сьогодні була завершена 21 серпня
1998 року, коли наказом МВС України № 622 було затверджено Інструкцію
про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів [280; 152].
Цією Інструкцією зокрема було визначено порядок видання дозволів на
придбання, зберігання, перевезення і використання зброї; контроль за

96

об’єктами дозвільної системи; детальний порядок придбання, зберігання,
обліку, охорони, перевезення і використання зброї та бойових припасів. На
сьогодні Інструкція МВС України є єдиним нормативно-правовим актом, на
підставі якого громадяни можуть отримати дозвіл на придбання зброї.
Виходить так, що не закон, не постанова чи указ, а саме інструкція, яка є
лише внутрішнім документом правоохоронного відомства, регулює одну з
найважливіших

і

небезпечних

сфер

суспільних

відносин

у

нашій

державі [280; 152].
Слід наголосити, що Постанова Кабінету Міністрів України від
12.10.1992 р. № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему»
більш

детально

буде

розглянута

в

наступному

підрозділі

нашого

дослідження, проте саме в ній зазначено, що до предметів, матеріалів і
речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється
дозвільна система, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків,
несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і
гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети, мисливські
ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначені патрони, вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні
речовини I-II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I-II
групи патогенності й токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються,
стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також
підприємства і майстерні з виготовлення й ремонту вогнепальної та холодної
зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правила поводження з ними та їх застосування,
магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї,
організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і
лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із
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збудниками

інфекційних

захворювань

I-II

групи

патогенності

і

токсинами) [280].
Оскільки адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні базується на правових нормах, владних приписах держави, то
слід зазначити, що обіг зброї на території України потребує законодавчого
вдосконалення. Ми вже згадували про проект Закону «Про зброю», поданий
народними депутатами України – членами Комітету з питань законодавчого
забезпечення

правоохоронної

діяльності

В. Мойсиком,

О. Бандуркою,

М. Маркуш, В. Нечипоруком, С. Сінченком та іншими для регулювання
правовідносини, що виникають в обігу в Україні вогнепальної, пневматичної,
холодної зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та
здоров’я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської
безпеки,

природи

і

природних

ресурсів,

зміцнення

міжнародного

співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням
зброї [287].
При цьому зазначено, що обіг зброї передбачає виробництво, ремонт,
реалізація, придбання, користування, носіння, застосування, зберігання,
облік, вилучення, знищення, колекціонування, експонування, нагородження,
передання, спадкування, дарування, перевезення, експорт, імпорт, ввезення,
транзитне перевезення та вивезення з території України зброї та її основних
частин [287].
Також народним депутатом України В. Мойсиком внесено на розгляд
Парламенту України проект Закону «Про обіг зброї невійськового
призначення», який має врегульовувати питання набуття права власності на
зброю невійськового призначення, особливості її зберігання, користування
нею, спадкування та відчуження. Він спрямований на посилення захисту
життя і здоров’я, прав і свобод громадян, власності усіх форм, охорони
громадського порядку і навколишнього природного середовища, створення
умов для військово-патріотичного виховання молоді, розвитку вітчизняного
збройового

виробництва,

стрілецького

спорту,

а

також

зміцнення
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міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним
розповсюдженням зброї [289].
Учені та політики А. Іллєнко, В. Амельченко, А. Артеменко, І. Бордюг,
Ю. Бублик, М. Величкович, С. Висоцький, А. Вітко та інші пропонують
ухвалити законопроект «Про цивільну зброю і боєприпаси», що на основі
положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на
життя та його захист від протиправних посягань, право на недоторканність та
безпеку людини, її життя, здоров’я, честь і гідність, рівність конституційних
прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист
суверенітету й територіальної цілісності держави, як справи всього
українського народу, має регулювати правовідносини, що виникають під час
обігу в Україні зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та
здоров’я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської
безпеки, природи і природних ресурсів, зміцнення міжнародної співпраці в
боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням зброї [295].
На нашу думку, законопроекти потребують доопрацювання. Зокрема їх
першоджерелом

має

стати

Директива

Ради

Європейського

Союзу

від 18 червня 1991 року «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї»
[514].
Слід погодитися з думкою професора С. Кузніченка про те, що для
належної реалізації адміністративно-правового режиму обігу зброї державі
необхідно: створити нормативну базу його існування; створити систему
компетентних органів виконавчої влади; визначити права й обов’язки
кожного суб’єкта правовідносин; установити чіткі й обов’язкові для
виконання

режимні

правила;

забезпечити

їх

виконання

засобами

адміністративного примусу; забезпечити функціонування матеріальнотехнічної та організаційної підсистем режиму [195].
При цьому приклад для наслідування потрібно брати знову ж таки саме
з країн ЄС. Ю. Белінський зазначає, що законодавство країн – членів
Європейського Союзу, яке регулює обіг зброї, має чітку тенденцію до свого
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ускладнення, спрямованого на мінімізацію кількості осіб, які можуть мати у
власності вогнепальну зброю. Альтернативою вогнепальній зброї як засобу
самозахисту може стати зброя несмертельної дії, характеристик якої цілком
достатньо для того, щоб захиститись від злочинних посягань. З огляду на це
він не підтримує розгорнуту в Україні дискусію щодо можливості «вільного
доступу» громадян до вогнепальної зброї [26].
Не менш важливим питанням поряд з обігом зброї є її застосування,
адже відповідно до Закону «Про Національну поліцію» застосування
вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу [126] з боку
держави в особі уповноважених на те суб’єктів публічної адміністрації.
Загальною правовою основою застосування зброї в Україні посадовими
особами, яким відповідно до чинного законодавства дозволено володіти
вогнепальною зброєю, є розроблене ще 1992 року Положення «Про порядок
застосування вогнепальної зброї», де визначається, що порядок застосування
вогнепальної зброї військовослужбовцями Міноборони, Національної гвардії,
Держкомкордону, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, підрозділів
охорони Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, МВС та
особами рядового і начальницького складу Держспецзв’язку визначається
відповідними актами законодавства України [54, с. 58; 282].
Спеціальними правовими нормами є інші нормативно-правові акти,
зокрема Закон України «Про Національну поліцію», військові статути
Збройних Сил України (Статут внутрішньої служби Збройних Сил України;
Дисциплінарний статут Збройних Сил України; Статут гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України; Стройовий статут Збройних Сил
України) [126; 138; 139; 140].
Крім того існує, наприклад, Порядок застосування (використання) зброї
та бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами
Збройних Сил під час виконання ними завдань боротьби з піратством, яким
визначається процедура застосування (використання) зброї і бойової техніки
з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил у разі
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виконання ними завдань боротьби з піратством, зокрема для самооборони в
ході виконання таких завдань [291].
У

свою

чергу

законопроект

«Про

обіг

зброї

невійськового

призначення» передбачає можливість громадянам мати та застосовувати
зброю з метою самооборони, колекціонування, полювання та для проведення
тренувань і спортивних змагань. Потенційно, щоб мати можливість
застосувати зброю, потрібно отримати на неї дозвіл. Законопроект
передбачає, що право на придбання зброї на території України мають:
державні органи; підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, для озброєння особового складу охорони, своїх працівників і
посадових осіб, яким згідно із законодавством та видом діяльності дозволено
користуватися зброєю; суб’єкти, які згідно з чинним законодавством
займаються виробництвом, ремонтом, реалізацією зброї та бойових припасів,
утриманням стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, та інші
суб’єкти, яким таке право надано чинним законодавством; спортивні та
мисливські організації (юридичні і фізичні особи), музейні заклади державної
та комунальної форм власності, що експонують колекції зброї, установи
культури, які використовують зброю під час теле-, кінозйомок чи проведення
циркових вистав за участю хижих звірів; громадяни України; іноземні
громадяни та іноземні юридичні особи [289].
У проекті Закону «Про зброю» зазначено, що застосування зброї – це
здійснення умисного прицільного пострілу або інший спосіб використання
бойових властивостей зброї з метою ураження живої чи іншої цілі, подання
сигналу тощо [287].
На нашу думку, доречно звернути увагу на такий нормативно-правовий
акт у цій сфері регулювання, як Постанова Верховної Ради України «Про
право власності на окремі види майна», де зазначено, що зброя, боєприпаси
(крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку № 2, і
боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що
придбаваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів внутрішніх
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справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси
належать до переліку видів майна, що не може перебувати у власності
громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних
осіб інших держав на території України [293].
Звісно, не менш важливе значення у сфері адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї має Кодекс України про
адміністративні

правопорушення

[172],

який

установлює

санкції

за

порушення встановлених режимних правил у цій сфері. Саме завдяки їх
існуванню відбувається притягнення винних осіб до адміністративної
відповідальності.
Так, у Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься багато
прикладів застосування

норм Кодексу України

про

адміністративні

правопорушення. Наприклад, 06 травня 2010 року в смт. Глибока суддя
Глибоцького

районного

суду

Чернівецької

області

О. Бреславський,

розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від РВ УМВС України в
Глибоцькому

районі

адміністративної

Чернівецької

відповідальності

області

ОСОБИ_1,

про

притягнення

ІНФОРМАЦІЯ_1,

до
який

проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, за ч. 1 ст. 191 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, установив, що ОСОБА_1 з лютого по 04
травня 2010 року за місцем проживання в приміщенні будинку, який
міститься в с. Багринівка Глибоцького району, Чернівецької області, у
порушення п. 12.12. Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів,
затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, зберігав
зброю МЦ 20-01 20 калібру одноствольну № 894919 у сейфі, закритому на
навісний замок, а не в сейфі, обладнаному врізним замком. ОСОБА_1 у
судовому засіданні свою вину у вчиненому визнав у повному обсязі та
підтвердив

обставини,

викладені

в

протоколі

про

адміністративне

правопорушення. Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що

102

вина ОСОБИ_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191
КУпАП, повністю доведена матеріалами справи та поясненнями самого
правопорушника [110; 152].
При визначенні виду та міри стягнення ОСОБА_1 відповідно до ст.33
КУпАП, ураховуючи характер вчиненого правопорушення, ступінь вини
правопорушника, його особу, а також те, що на час розгляду справи усунув
вказане порушення, суддя вважає, що до останнього слід застосувати
адміністративне

стягнення

у

вигляді

штрафу,

без

конфіскації

зброї [110;172;152].
Бувають також випадки, коли за фактом установлюється відсутність
складу правопорушення. Наприклад, 23 липня 2010 року суддя Кіровського
міського суду Донецької області І. Карабан, розглянувши матеріали, які
надійшли з Кіровського МВ ГУМВС України в Донецькій області про
притягнення

до

адміністративної

відповідальності

ОСОБИ_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у м. Кіровське Донецької області,
громадянина України, що не працює, одружений, на утриманні має трьох
неповнолітніх дітей, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за ч.1 ст.191 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, установила, що в протоколі
вказується, що 23 липня 2010 року о 8 годині 30 хвилин за адресою,
АДРЕСА_2, було виявлено факт порушення правил зберігання мисливської
вогнепальної зброї, а саме ОСОБА_1 при зміні місця постійного проживання
не повідомив в органи міліції, будучи власником мисливської рушниці ПЖ51 12 калібру НОМЕР_1, чим порушив пункт 12.5 наказу № 622, за що
передбачена відповідальність згідно з ч.1 ст.191 КУпАП. В суді ОСОБА_1
пояснив, що він постійно проживає за місцем реєстрації, але періодично
проживає

також

за

місцем

реєстрації

його

дружини

в

АДРЕСА_2 [110;172;152].
За місцем його проживання та місцем проживання його дружини
встановлені металеві ящики для зберігання зброї, де і зберігається
мисливська рушниця. Частина 1 ст.191 КУпАП передбачає відповідальність
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за порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної
мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових
припасів громадянами, які мають дозвіл органів внутрішніх справ на
зберігання зазначеної зброї. 14 липня 2007 року ОСОБІ_1 надано дозвіл №
217 Кіровським МВ ГУМВС України в Донецькій області на право
зберігання, носіння мисливської рушниці ПЖ-51 12 калібру НОМЕР_1,
адреса зазначена як АДРЕСА_1. Відповідно до п.12.12 Інструкції про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від
21 серпня 1998 р. № 622 (далі – Інструкція), зброя, боєприпаси до неї, що
належить громадянам, мають зберігатися за місцем їх постійного проживання
або в місцях тимчасового перебування власників у період проживання, в
металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї
[110;172;152].
Пунктом 12.16 Інструкції передбачено обов’язок власника зброї в разі
зміни місця проживання звернутися до органу внутрішніх справ із проханням
зняти її з обліку, вказавши при цьому нову адресу. Після прибуття на нове
місце

проживання

власник

зобов’язаний

у

десятиденний

строк

(у

прикордонній місцевості – протягом 24 годин) поставити на облік особисту
зброю в місцевому органі внутрішніх справ. Відповідно до ст.3 Закону
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні» (далі – Закон) місцем проживання є адміністративно-територіальна
одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на
рік. Відповідно до ст.6 Закону громадянин України, а також іноземець чи
особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
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зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання
зареєструвати місце проживання. ОСОБА_1 з 15 червня 1994 року до
сьогодні зареєстрована в АДРЕСА_1. Таким чином, ОСОБА_1 як на момент
отримання дозволу на право зберігання та носіння мисливської зброї, так і на
момент складання протоколу не змінювала місця проживання, і в цій частині
суд не вбачає порушень правил зберігання, носіння або перевезення
вогнепальної мисливської зброї [110;152;172].
Таким чином, нормативне регулювання адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні здійснюється на основі
низки нормативно-правових актів, які прямо чи опосередковано регулюють
цю сферу та які відповідно до критеріїв спеціалізації доцільно поділити на
спеціальні, дотичні та опосередковані.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки:
– нормативно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні базується на загальній теорії правового регулювання, яка полягає в
тому, що за допомогою норм права, об’єктивованих у вигляді законів та
інших нормативно-правових актів, санкціонованих державою звичаїв,
нормативних правових договорів, правових прецедентів, установлюються
обов’язкові правила поведінки, які забезпечують певний режим обігу та
застосування зброї в Україні, ураховуючи соціальну корисність та об’єктивні
обмеження в цій сфері;
– виявлено, що нормативне регулювання адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні здійснюється на основі
низки

адміністративних

нормативно-правових

актів,

які

прямо

чи

опосередковано регулюють цю сферу та які відповідно до критеріїв
спеціалізації поділяються на спеціальні, дотичні та опосередковані;
– основними аспектами, які розкриваються в цих нормативно-правових
актах,

є

те,

що:

а)

вітчизняне

законодавство

встановлює

певний

адміністративно-правовий режим обігу зброї, тим самим в Україні не
застосовується правило вільного обігу зброї; б) установлено жорсткі правила
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щодо видання дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання
зброї, а також її зберігання та носіння; в) продовжується небезболісний
процес реформування адміністративно-правового режиму обігу зброї, адже
не всі нормативно-правові акти приведено до єдиних стандартизованих
правил, а тому деякою мірою спостерігається переживальна дія законів, що
поширюється на правовідносини в цій сфері; г) в Україні відсутній єдиний
нормативно-правовий акт щодо обігу зброї та її застосування як посадовими
особами, так і громадянами, що отримали дозвіл на її використання.
Нормативне регулювання цієї сфери наразі здійснюється на основі не
спеціально прийнятого Закону, а підзаконного нормативно-правового акта –
інструкції;
– існує об’єктивна потреба врегулювати ці відносини на законодавчому
рівні для забезпечення публічною адміністрацією максимального контролю
за дотриманням владних приписів у цій сфері та можливістю забезпечення
належного правового регулювання;
– при розробленні нормативного регулювання слід орієнтуватися на
зарубіжний досвід такого регулювання, зокрема на законодавство країн ЄС.
Отже, нормативно-правове забезпечення адміністративно-правового
режиму обігу й застосування зброї – це система нормативно-правових актів,
які встановлюють засади та адміністративний інструментарій засобів щодо
реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері з метою охорони та
гарантування права громадян на безпечне життя та самооборону.
2.2. Дозвільна система у сфері обігу зброї в Україні як спеціальний
інститут адміністративного права
Для здійснення нашого наукового дослідження існує потреба звернути
увагу на проблематику такого питання, як дозвільна система, оскільки в
аналізованій сфері публічна адміністрація має забезпечувати дозвільний
режим обігу зброї.
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Узагалі, отримання Україною незалежності й формування власного
законодавства призвели до формування новітнього поняття «дозвільна
система» [365, с. 162]. З метою охорони безпеки й порядку така система діє в
різних сферах економічного, адміністративно-політичного та культурного
життя країни. В Україні вже є спроби прийняти Закон, що врегулював би
сферу обігу зброї як частини дозвільної системи. Про це свідчать проект
Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ
України, де визначено потребу прийняття Закону України «Про зброю», і
діяльність законодавчого органу, а саме проект Закону України № 2105 від
20 лютого 2008 р. «Про обіг зброї невійськового призначення», а також
проект Закону України № 3069 від 21 серпня 2008 р. «Про зброю» [287; 289].
Дозвільна система визначає сукупність урегульованих законодавством
відносин,

які

виникають

між

дозвільними

органами,

державними

адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з виданням
документів дозвільного характеру, переоформленням, виданням дублікатів,
анулюванням документів дозвільного характеру [105]. Як відомо, поки ще
відсутній базовий Закон, який урегульовував би правові відносини у сфері
надання дозволів на поводження з об’єктами дозвільної системи, які можуть
перебувати у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб, і
здійснення контролю в цій сфері.
Існує відомчий підзаконний нормативно-правовий акт – Постанова
Кабінету Міністрів України № 576, відповідно до якого дозвільна система –
це особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
обліку й використання спеціально визначених предметів, матеріалів і
речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств,
майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки
громадян [280].
Тобто всі можливі правовідносини у сфері обігу та застосування зброї в
межах дозвільної системи наразі врегульовуються за допомогою низки
законів України та підзаконних нормативно-правових актів суб’єктів
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публічного

адміністрування,

що

здійснюють

адміністративно-правове

забезпечення в цій сфері.
Як стверджує Д. Чуріков, існує два погляди щодо визначення поняття
«дозвільна система». Провівши відповідні дослідження, він зазначає, що
потрібно розглядати дозвільну систему в широкому та вузькому розумінні. У
першому разі йдеться про особливий порядок учинення різними суб’єктами
будь-яких дій, на які потрібно одержати спеціальний дозвіл, у другому –
лише

про

дії,

перераховані

в

Положенні

про

дозвільну

систему,

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 576 [365, с. 162].
Автори проекту Закону України «Про дозвільну систему у сфері
поводження із спеціально визначеними видами зброї, бойовими припасами
до неї, засобами індивідуального захисту та активної оборони, вибуховими
матеріалами промислового призначення» пропонують цей термін трактувати
як сукупність урегульованих законодавством відносин з контролю держави
за поводженням з об’єктами дозвільної системи. У свою чергу об’єкти
дозвільної системи – перелічені в цьому Проекті спеціально визначені види
зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального захисту та активної
оборони, вибухові матеріали та об’єкти (приміщення), на яких проводиться
виготовлення, ремонт, зберігання, реалізація та використання спеціально
визначених видів зброї, бойових припасів до неї, засобів індивідуального
захисту та активної оборони й вибухових матеріалів [256].
Отже, дозвільна система у сфері обігу зброї – це визначений нормами
адміністративного права спеціальний інститут адміністративного права, який
визначає для суб’єктів права звужений правовий «коридор» щодо видання
дозволів на право придбання, зберігання, носіння, перевезення визначених
видів зброї, а також проектування, будівництва, відкриття та функціонування
об’єктів, де зберігається чи використовуються зброя, а також чіткий
(дозвільний) перелік можливих і необхідних варіативних дій для суб’єктів
правовідносин

у

цій

сфері,

вихід

за

який

є

адміністративним
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правопорушенням

і

тягне

за

собою

притягнення

винних

осіб

до

адміністративної відповідальності.
Узагалі дозвільна система призначена, по-перше, для попередження
порушень правил придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання
та знищення предметів і речовин, на які встановлено особливий режим
користування; по-друге – для попередження використання підконтрольних
об’єктів і предметів не за призначенням і зі злочинною метою; по-третє – для
перешкоджання викраденню, втраті й загубленню предметів і речовин, на які
встановлено дозвільну систему; по-четверте – для застосування до
порушників порядку і правил дозвільної системи передбачених законом
заходів адміністративно-правового впливу, а також для здійснення взаємодії
з іншими відомствами у сфері наведення належного порядку на об’єктах
дозвільної системи [104].
На нашу думку, дозвільна система у сфері обігу та застосування зброї
потрібна для:
1)

урегулювання

питань

стосовно

видання,

анулювання,

переоформлення різноманітних дозволів і ліцензій у цій сфері;
2)

установлення

переліку

повноважень

суб’єктів

публічної

адміністрації стосовно видання, анулювання, переоформлення різноманітних
дозволів у цій сфері;
3) попередження незаконного обігу зброї;
4) установлення порядку поводження зі зброєю, зокрема її зберігання,
обліку та носіння;
5) регламентації порядку дій при раптовій її втраті;
6) превенції безпідставного її застосування;
7) попередження посягань з її використанням;
8) установлення та застосування адміністративної відповідальності за
порушення дозвільних правил і створення умов для притягнення до
кримінальної відповідальності осіб, які скоїли в цій сфері кримінальні
проступки.
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Основними принципами дозвільної системи є такі: захист прав,
законних інтересів суспільства, територіальних громад і громадян, життя
громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення
безпеки держави; розвиток конкуренції; прозорість процедури видання
документів дозвільного характеру; додержання рівності прав суб’єктів
господарювання під час видання документів дозвільного характеру;
відповідальність

посадових

адміністраторів
законодавства
зменшення

та
з

рівня

осіб

суб’єктів

питань

дозвільних

господарювання

видання

державного

документів

регулювання

органів,
за

державних

порушення

вимог

дозвільного

характеру;

господарської

діяльності;

установлення єдиних вимог до порядку видання документів дозвільного
характеру [265].
Реалізація всієї дозвільної системи покладена на органи внутрішніх
справ.

Правову

основу

її

здійснення

цими

суб’єктами

публічного

адміністрування становлять численні нормативні акти різної юридичної сили.
При цьому сучасне законодавство України йде шляхом розширення
повноважень органів дозвільної системи. У свою чергу органи внутрішніх
справ організовують роботу щодо здійснення дозвільної системи через
структурні підрозділи поліції громадської безпеки (відділи, відділення, групи
дозвільної системи), старших інспекторів дозвільної системи, а також
дільничних інспекторів поліції [1, с. 109].
Нині на поліцію покладено, зокрема, здійснення дозвільної системи на
такі предмети, матеріали, об’єкти, безконтрольне володіння й користування
якими може завдати шкоди громадському порядку, особистій безпеці
громадян, чи може бути використано зі злочинною чи іншою протиправною
метою. Чинним законодавством до таких об’єктів віднесено вогнепальну
зброю (нарізну військових зразків, несучасну стрілецьку, спортивну,
навчальну, мисливську нарізну і гладкоствольну) та боєприпаси до неї,
пневматичну, холодну зброю, вибухові матеріали, газові пістолети й
револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та
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дратівливої дії, сховища, склади й бази, де їх зберігають, стрілецькі тири й
стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства та
майстерні з виготовлення й ремонту вогнепальної та холодної зброї,
піротехнічні майстерні, магазини, в яких здійснюють продаж зброї та
боєприпасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки й штампи [152].
Таким чином, основною метою дозвільної системи у сфері обігу та
застосування зброї є превенція безконтрольного володіння, користування й,
найголовніше,

–

недопущення

випадкового

чи

сторонніми

особами

протиправного навмисного застосування зброї проти людей, а також для
максимального унеможливлення завдання шкоди громадському порядку та
праву власності фізичних і юридичних осіб.
Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до
законодавства України видають міністерствам та іншим центральним
органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям дозволи
на придбання, зберігання, перевезення й використання вогнепальної зброї,
бойових припасів до неї, холодної та пневматичної зброї, пристроїв та набоїв
до них, а також громадянам – дозволи на придбання, зберігання та носіння
вогнепальної мисливської, холодної, пневматичної зброї, пристроїв [152].
Тобто діє чіткий, передбачений законодавством перелік видів зброї, на
володіння, носіння, зберігання, перевезення та використання яких потрібен
дозвіл, а також виокремлено приналежні об’єкти до них, на які також
поширюються вимоги дозвільної системи.
Правовою основою для видання дозволів на зброю є Постанова
Верховної Ради України від червня 1992 р. № 2471-12 «Про право власності
на

окремі

види

майна»;

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

від 29 березня 2002 р. № 402 «Про затвердження порядку і правил
проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян
України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю за
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі, її майну внаслідок володіння,
зберігання

чи

використання

цієї

зброї»;

накази

МВС

України
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від 14 листопада 1992 року №625 «Про заходи щодо виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня № 576», «Про затвердження
Положення про дозвільну систему»; від 21 серпня 1998 року № 622 «Про
затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї,

пристроїв

споряджених

вітчизняного

гумовими

чи

виробництва

аналогічними

для
за

відстрілу

своїми

патронів,

властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також
боєприпасів

до

зброї

та

вибухових

матеріалів»

(зареєстрований

у

Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077); від 2
вересня 1998 року № 659 «Інструкція про створення єдиної автоматизованої
системи номерного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається
й використовується в МВС, на об’єктах дозвільної системи та перебуває в
особистому користуванні громадян»; від 31 травня 1993 року № 314 «Про
затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку,
знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та
боєприпасів до неї»; від липня 1996 року № 523 «Про затвердження
Положення

про

порядок

придбання,

видачі,

обліку,

зберігання

та

застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до них, спеціальних засобів
індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а
також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві»; Наказ МВС,
Міністерства оборони України, Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби
безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної
митної служби України, Державного департаменту України з питань
виконання покарань, Управління державної охорони України від 1 листопада
2005 року № 118 «Про затвердження інструкції про порядок ведення Єдиного
державного номерного обліку вогнепальної зброї; Наказ МВС України від 10
березня 2010 р. №66 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням
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ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та
боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, Порядку контролю за
додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та
їх продажу» [104; 152; 156; 157; 293; 268; 280; 283]. Зрозуміло, що цей
перелік не є вичерпним, оскільки існує значний масив нормативно-правових
актів, які опосередковано, але також стосуються питання врегулювання
правовідносин у сфері видання дозволів.
Так, дозволи видає управління громадської діяльності Головного
управління поліції в області (м. Києві, Севастополі) – на право перевезення
мисливської вогнепальної зброї, пневматичної, холодної зброї та бойових
припасів до неї громадянами України; придбання, зберігання та носіння
мисливської нарізної, гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та
бойових припасів до неї, пристроїв та набоїв до них громадянами України;
придбання та зберігання відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї
та бойових припасів до неї, пристроїв і зазначених набоїв підприємствами,
установами та організаціями. А також усі види дозволів, що належать до
компетенції міськрайорганів внутрішніх справ [265].
У свою чергу міськрайоргани поліції видають дозволи на носіння й
перевезення відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових
припасів до неї; придбання, зберігання і носіння громадянами України
мисливської гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових
припасів до неї; придбання, зберігання і носіння громадянами України
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спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії (зокрема газової зброї) [265].
Наприклад, згідно з вимогами п. 12 Наказу МВС України № 622-1998
правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та основних частин до
неї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку,
мисливської нарізної зброї та основних частин до неї – 25-річного віку,
холодної, охолощеної та пневматичної зброї та основних частин до неї – 18 річного віку. При цьому кількість зброї, яку може мати громадянин України,
не обмежена, однак власник зброї має забезпечити її безумовну схоронність.
Безпосередньо для одержання громадянами в органах внутрішніх справ
дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної,
пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами подаються такі
документи: заява щодо видання дозволу на придбання зброї на ім’я керівника
органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника; заповнена картказаява; медична довідка (крім охолощеної зброї); довідка про вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними
та їх застосування (крім охолощеної зброї); платіжний документ (платіжне
доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або
коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги; копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України [152]. В
інструкції передбачено й інші переліки документів для отримання дозволу,
які сформовані відповідно до різновиду зброї.
Як видно, законодавством окрім видів зброї, на які поширюються
вимоги дозвільної системи, передбачаються й переліки обов’язкових
документів для отримання відповідного різновиду дозволу на конкретний
вид зброї.
Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї оформляються та
переоформляються

після

проведення

органами

внутрішніх

справ

у

встановленому порядку перевірок, тривалість яких не має перевищувати
один місяць, щодо відсутності обставин для відмови та достовірності
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документів,

які

подані

для

отримання,

перереєстрації

зазначених

дозволів [152].
Слід зазначити, що облік власників мисливської вогнепальної нарізної,
гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї здійснюється у
відповідній однойменній книзі. Відомості про наявність такої зброї в
громадян заносяться до автоматизованої інформаційної системи (АІС)
«Арсенал», а також до Єдиного державного номерного обліку вогнепальної
зброї.

На

кожну

особу,

яка

володіє

вогнепальною

мисливською,

пневматичною, а також холодною нагородною зброєю (крім відомчої зброї),
заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної вогнепальної
зброї ведуться в управліннях (відділах) міліції громадської безпеки ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області УМВС
України в областях, м. Севастополі, а на власників гладкоствольних
мисливських рушниць, пневматичної та холодної зброї – у міськрайорганах
внутрішніх справ. Так, у чергових частинах міськрайорганів працівником,
який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека власників мисливської
вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, яка використовується для
перевірки осіб, затриманих за різні правопорушення, а також для
інформування нарядів міліції. Працівниками чергової частини може вестися
комп’ютерний облік власників зброї [104].
Таким чином, облік зброї є також складовою єдиної дозвільної системи
у сфері обігу та застосування зброї, оскільки інформація, отримана після його
здійснення, використовується з превентивною метою.
Порядок приймання, обліку, знищення та реалізації вилученої,
добровільно зданої чи знайденої зброї врегульовано Наказом МВС України
від 31 травня 1993 року № 314 «Інструкція про порядок приймання,
зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої
зброї боєприпасів до неї» [156].
Приймання від працівників поліції, посадових осіб чи громадян
вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї та їх
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оформлення здійснюється спеціально призначеним працівником, який
відповідає за їх зберігання, а в разі відсутності – черговим органу внутрішніх
справ. При здаванні зброї та боєприпасів працівником ОВС подається:
протокол вилучення у громадян зброї, боєприпасів; акт про вилучення зброї,
боєприпасів з підприємств, установ і організації; рапорт про добровільно
здану чи знайдену зброю, боєприпаси з доданням заяви особи, яка
добровільно здала чи знайшла ці предмети; громадянами – заява про
добровільно здану чи знайдену зброю, боєприпаси. При прийманні зброї та
боєприпасів працівник, який відповідає за їх зберігання, або черговий
перевіряє відповідність записів у поданих йому документах щодо кількості,
системи, номеру, року виготовлення, зовнішнього та технічного стану зброї
та боєприпасів, що здається. Ця зброя і боєприпаси відповідальним
працівником розміщуються в кімнаті для зберігання в металевих шафах,
закриваються й опечатуються особистою печаткою [156].
Отримавши

документи

про

прийняття

зазначеного

озброєння,

начальник органу внутрішніх справ розглядає їх протягом доби, приймає
рішення і передає секретарю для вручення працівнику, який відповідає за
зберігання. Зброя і боєприпаси, вилучені з об’єктів дозвільної системи після
закінчення місячного терміну зберігання за умови усунення недоліків,
повертаються відповідним підприємствам. Коли недоліки не усунено, зброя і
боєприпаси здаються на склади управлінь, відділів, Т і МТЗ МВС, ГУ й
УМВС УМВСТ. Вогнепальна мисливська нарізна, гладкоствольна чи
комбінована зброя, боєприпаси, вилучені у громадян за порушення
встановленого
зберігаються

в

порядку

їх

ОВС

до

придбання,
прийняття

зберігання
рішення

чи

про

використання,
адміністративну

відповідальність. Якщо прийняте рішення не пов’язане з конфіскацією чи
відшкодуванням вартості вилученої зброї і боєприпасів, то вони у 10-денний
строк повертаються власникові [156].
Таким чином, установлено чітку регламентацію та послідовність дій
відповідальних осіб у разі приймання, зберігання, обліку, знищення чи
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реалізації вилученої, добровільно зданої зброї громадян чи працівників
поліції або ж посадових осіб.
Слід звернути увагу на той факт, що за порушення правил дозвільної
системи

встановлено

дисциплінарну,

адміністративну,

матеріальну

й

кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає за
порушення правил дозвільної системи, які КУпАП визнає адміністративними
проступками. Види таких правопорушень і відповідальність за їх вчинення
передбачено статтями 190-195-4 КУпАП [1, с. 110; 172]. Розглянемо деякі з
них.
Так, стаття 190 КУпАП («Порушення громадянами порядку придбання,
зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї») передбачає, що придбання, зберігання, передання
іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи
холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без відповідного
документа дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним
органом, – тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без
такої, а ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною
першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зброї [172].
Зокрема, в єдиному реєстрі судових рішень за ст. 190 КУпАП є
декілька справ про адміністративні правопорушення. Наприклад, 3 вересня в
м. Кременчук суддя Кременчуцького районного суду Полтавської області О.
Колотієвський, розглянувши адміністративну справу щодо ОСОБИ_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця

с.

Нова-Степ

Веселинівського

району

Миколаївської області, громадянина України, пенсіонера, одруженого, що
мешкає в. АДРЕСА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності

117

за ст. 190 КУпАП, установив, що 18 серпня 2012 року близько 16 години 30
хвилин в угіддях Демидівської сільської ради гр. ОСОБА_1 перебував з
мисливської зброєю ТОЗ-63 НОМЕР_1 1973 р.в. не маючи дозволу ОВС на
право її носіння та зберігання. У свою чергу ОСОБА_1 вину в суді визнала
повністю, що підтверджується його особистим визнанням, адмінпротоколом.
Обставиною, що пом’якшує відповідальність порушника, є щире каяття, а
такої, що обтяжує відповідальність, судом не встановлено. Саме тому суд,
керуючись ст.ст. 283,284 КУпАП, постановив притягнути ОСОБУ_1 до
відповідальності за ч. 1 ст. 190 КУпАП і застосувати до неї стягнення у
вигляді штрафу на користь держави 51 грн. без конфіскації зброї [110; 172].
Відповідно до статті 191 КУпАП («Порушення громадянами правил
зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї і бойових припасів») порушення правил зберігання,
носіння або перевезення нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної
зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами,
які

мають

відповідний

документ

дозвільного

характеру,

виданий

уповноваженим державним органом на зберігання зазначеної зброї, – тягне за
собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з оплатним вилученням зброї та бойових припасів або без
такого, а ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною
першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зброї і бойових припасів [172].
Як приклад застосування санкції цієї норми можна навести такий: 6
травня 2010 року в смт. Глибока суддя Глибоцького районного суду
Чернівецької області О. Бреславський, розглянувши адміністративну справу,
яка надійшла від РВ УМВС України в Глибоцькому районі Чернівецької
області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБИ_1,
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ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, за ч.1 ст. 191 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, – встановив, що ОСОБА_1 з
лютого по 04 травня 2010 року за місцем проживання в приміщенні будинку
який міститься в с. Багринівка Глибоцького району, Чернівецької області, у
порушення п. 12.12. Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів,
затвердженої Наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, зберігав
зброю МЦ 20-01 20 калібру одноствольну № 894919 у сейфі, закритому на
навісний замок, а не в сейфі, обладнаному врізним замком. ОСОБА_1 у
судовому засіданні свою вину у вчиненому визнала в повному обсязі та
підтвердила

обставини,

викладені

в

протоколі

про

адміністративне

правопорушення [110; 152;172].
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що вина
ОСОБИ_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КУпАП,
повністю

доведена

матеріалами

справи

та

поясненнями

самого

правопорушника. При визначенні виду та міри стягнення ОСОБИ_1
відповідно

до

ст. 33

КУпАП,

ураховуючи

характер

вчиненого

правопорушення, ступінь вини правопорушника, його особу, а також те, що
на час розгляду справи він усунув вказане порушення, суддя вважає, що до
останнього слід застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу без
конфіскації зброї. Саме тому, на підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.191
та ст.ст. 252, 283-285, 287 КУпАП, суд постановив ОСОБУ_1 визнати винним
у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191
КУпАП і призначити йому стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85
(вісімдесяти п’яти) гривень 00 копійок у дохід держави, без конфіскації зброї
[110; 152;172].
Менш розповсюдженим є застосування статті 192 («Порушення
громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік»), яка передбачає,
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що порушення громадянами встановлених строків реєстрації (перереєстрації)
нагородної,

вогнепальної

мисливської

чи

холодної

зброї,

а

також

пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в уповноваженому
органі Міністерства внутрішніх справ України в разі зміни місця проживання
– тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’яти до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [172].
Стаття 193 («Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї і бойових припасів»), яка передбачає, що ухилення від
реалізації вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів
за секунду і бойових припасів громадянами, у яких уповноваженим
державним органом анульовано документ дозвільного характеру на їх
зберігання і носіння, – тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї
і бойових припасів, також є не зовсім «популярною» порівняно зі статтею
191 КУпАП [172].
Слід звернути увагу, що до правопорушень в аналізованій нами сфері
також відносяться порушення статті 195-3 КУпАП («Порушення правил
застосування спеціальних засобів самооборони»). Вона вказує на те, що
застосування спеціальних засобів самооборони з порушенням установлених
правил – тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони, а ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
спеціальних засобів самооборони [172]. Справа полягає в тому, що на
сьогоденному етапі розвитку нашої незалежної держави існує нагальна
потреба створення чітких розмежувальних меж, які окреслять коло
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вичерпного переліку спеціальних засобів самооборони, та донесення до
громадян процедури їх легалізації.
У судовій практиці є безліч прикладів застосування цієї норми. Так, 13
липня 2011 року суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської
області Т. Марків, розглянувши матеріали, які надійшли від Каховського РВ
УМВС України в Херсонській області, про притягнення до адміністративної
відповідальності

ОСОБИ_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1,

громадянки

України,

уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, яка працює
лаборантом у Каховському державному аграрному коледжі, мешканки
ІНФОРМАЦІЯ_4, б. № 4АДРЕСА_1, за ст. ч. 1 ст. 195-3 КУпАП установив,
що 09 липня 2011 року близько 22.00 год. ОСОБА_1 за місцем мешкання
(с. Коробки Каховського району Херсонської області вул. Блюхера)
застосувала спеціальний засіб самооборони (газовий балончик «Коктейль
Молотова») відносно ОСОБИ_2 з порушенням правил застосування
спеціальних засобів самооборони, чим порушила п. 30 Положення «Про
порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних
засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної
дії», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 706 від 7
вересня 1993 року. [110; 172; 259].
Вину в учиненому правопорушенні визнала повністю, пояснивши, що 9
липня 2011 року в ході сварки з ОСОБОЮ_2 без попередження застосувала
газовий балончик. Балончик придбала для самооборони, проте не знала, що
існують установлені правила застосування цього засобу. У діях ОСОБИ_3
наявні подія та склад адміністративного правопорушення, передбачених ч. 1
ст. 195-3 КУпАП, що підтверджується її поясненнями, наданими під час
розгляду справи, протоколами про адміністративне правопорушення,
протоколом усної заяви про злочин, поясненнями свідків [110;172].
Саме тому, керуючись ст.ст. 9, 10, 24, 195-3, 268, 283, 284 КУпАП, суд
постановив ОСОБУ_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1
ст.195-3 КУпАП і застосувати адміністративне стягнення в розмірі 68 грн.
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(р/р 31118106700011, МФО 852010, код 21081100, код ОКПУ 24103779, банкодержувач: УДК у Херсонській області, м. Херсон, отримувач – Державний
бюджет України), а вилучений спеціальний засіб самооборони (газовий
балончик «Коктейль Молотова») згідно з протоколом про адміністративне
правопорушення конфіскувати [110; 172].
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки
відносно дозвільної системи у сфері обігу та застосування зброї в Україні:
–

дозвільна

система

–

це

встановлена

державою

сукупність

адміністративно-правих норм, що передбачає спеціальний порядок учинення
певних юридично значущих дій щодо поводження з особливими предметами,
які за своїми властивостями мають суспільну небезпечність;
– правовідносини у сфері обігу зброї в межах дозвільної системи
врегульовуються за допомогою відомчого нормативно-правового Кабінету
Міністрів України;
– існує значний масив нормативно-правових актів, які опосередковано
стосуються питання врегулювання правовідносин у сфері видання дозволів;
– дозвільна система у сфері обігу та застосування зброї потрібна для
врегулювання питань стосовно видання, анулювання, переоформлення
різноманітних дозволів у цій сфері; установлення переліку повноважень
суб’єктів

публічної

адміністрації

щодо

видання,

анулювання,

переоформлення різноманітних дозволів у цій сфері; попередження
незаконного обігу зброї; установлення порядку поводження зі зброєю,
зокрема її зберігання, обліку та носіння; регламентації порядку дій при
раптовій її втраті; превенції безпідставного її застосування; попередження
посягань з її використанням тощо;
– основною метою дозвільної системи у сфері обігу та застосування
зброї є превенція безконтрольного володіння й користування зброєю для
максимального унеможливлення завдання шкоди громадському порядку та
особистій безпеці громадян;
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– існує перелік видів зброї, на володіння, носіння, зберігання,
перевезення та використання яких потрібен дозвіл, а також виокремлено
приналежні об’єкти до них, на які також поширюються вимоги дозвільної
системи;
– законодавством передбачаються переліки обов’язкових документів
для отримання відповідного різновиду дозволу на конкретний вид зброї;
– облік зброї є складовою єдиної дозвільної системи у сфері обігу та
застосування зброї, оскільки інформація, отримана після його здійснення,
використовується з превентивною метою;
– установлено чітку регламентацію та послідовність дій відповідальних
осіб у разі приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої,
добровільно зданої зброї громадян чи працівників міліції або ж посадових
осіб.
Отже, дозвільна система у сфері обігу зброї має високу позивну мету –
не допустити випадкового або навмисного застосування зброї сторонніми
особами, запобігання посягань на життя і здоров’я людей, забезпечення
громадського порядку, захисту права власності, публічного інтересу держави
й суспільства в цілому шляхом урегулювання питань видання, анулювання,
переоформлення різноманітних дозволів і ліцензій у цій сфері; установлення
переліку повноважень суб’єктів публічної адміністрації щодо видання,
анулювання,

переоформлення

різноманітних

дозволів

у

цій

сфері;

попередження незаконного обігу зброї; установлення порядку поводження зі
зброєю, зокрема її зберігання, обліку та носіння; регламентації порядку дій
при

раптовій

її

втраті;

превенції

безпідставного

її

застосування;

попередження посягань з її використанням; установлення та застосування
адміністративної відповідальності за порушення дозвільних правил і
створення умов для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які
скоїли в цій сфері кримінальні проступки.
У цілому можна дійти висновку, що дозвільна система у сфері обігу
зброї – це визначений нормами адміністративного права спеціальний
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інститут адміністративного права, який визначає для суб’єктів права
звужений правовий «коридор» щодо видання дозволів на право придбання,
зберігання,

носіння,

перевезення

визначених

видів

зброї,

а

також

проектування, будівництва, відкриття та функціонування об’єктів, де
зберігається чи використовується зброя, а також чіткий (дозвільний) перелік
можливих і необхідних варіативних дій для суб’єктів правовідносин у цій
сфері, вихід за який є адміністративним правопорушенням і тягне за собою
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
2.3. Поняття та класифікація зброї в Україні: адміністративноправові та історичні аспекти
Нами вже не раз наголошувалося, що на сучасному етапі розвитку
суспільства, у зв’язку з різноманіттям різновидів зброї та в межах переходу
України

під

юрисдикцію

ЄС

украй

актуальною

стає

проблема

адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні. Упорядковувати суспільні відносини в певній сфері є одним із
найпріоритетніших

завдань

кожної

держави.

Як

слушно

зазначає

В. Большаков, нині, у зв’язку з високим рівнем злочинності, особливо так
званої «вуличної» – грабежів, розбійних нападів, – практичний інтерес до
права на необхідну оборону та його реалізацію значно зріс. Не останнє місце
в практичному здійсненні зазначеного права займає юридичне урегулювання
обігу вогнепальної та холодної зброї, спеціальних засобів самооборони [36].
Для того щоб максимально дослідити цю сферу, насамперед потрібно
розглянути вже сформований категоріальний апарат вітчизняними та
зарубіжними вченими, оскільки існує чимало визначень поняття зброї, а
потім – обрати найоптимальніший.
Вважається, що зброя супроводжувала людство з часів його появи на
планеті. Навколишній світ завжди таїв у собі безліч небезпек. І відносно
слабким приматам, які не мали смертоносних пазурів і вбивчих зубів, а також
не могли похвалитися швидкістю пересування перед іншими біологічними
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видами, довелося винаходити найрізноманітніші засоби захисту. Включивши
на повну потужність можливості розуму, люди навчилися пристосовувати
різноманітні предмети під господарські потреби, зокрема під полювання й
оборону. Дикі звірі й недоброзичливо налаштовані сусіди не давали ні
секунди перепочинку, примушуючи людину постійно вдосконалювати й
ускладнювати зброю. Із загостреною палицею або кам’яною сокирою в руці в
наших предків було набагато більше шансів вижити в бою з хижаком або
захистити свою територію від нападу [160].
Справжня революція у сфері зброї сталася тоді, коли люди навчилися
обробляти метал. Цей матеріал був більш вигідний ніж камінь: його можна
було відливати в різних формах і заточувати залежно від призначення
предмета. Так почався залізний вік людства, з якого до наших часів дійшли
численні артефакти у вигляді предметів побуту, господарських інструментів
і, звичайно ж, зброї. Але час не давав людству зупинятися на досягнутому, і
було винайдено метальну зброю. Дію однієї з її різновидів – пращі – було
описано в біблійній легенді про Давида й Голіафа. А найрізноманітніші
списи і дротики стали надійними помічниками мисливців, рибалок і,
звичайно ж, солдат. Одним із найяскравіших різновидів метальної зброї є
катапульта. Вона дозволяла доставляти тогочасні снаряди на великі висоти й
відстані, полегшуючи тим самим завдання піхоти із захоплення території та
приголомшення військ супротивника. З розвитком зброї вдосконалювалася й
бойова тактика. І в певний момент стало зрозуміло, що холодна й метальна
зброя не завжди дає бажаний ефект під час нападу на захищені укріплення.
Тоді було винайдено зброю для облоги їх, що становило собою сукупність
різних механізмів для захоплення фортець й інших укріплень [160].
Наголосимо, що історія вогнепальної зброї починається з винаходу
пороху. Склад його дуже простий: селітра в суміші з сіркою і товченим
деревним вугіллям. Селітра зустрічається в природі досить часто, і з
незапам’ятних часів було відомо про її горючі властивості. При нагріванні
вона виділяє кисень, і якщо змішати її з будь-яким пальною речовиною та
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підпалити, вона миттєво спалахує і горить дуже інтенсивно. А якщо
помістити порох у замкнутий об’єм, то тиск газів, які виділяються при
згоранні речовини, зростає, й відбувається вибух. Уперше для стрільби з
гармат порох було застосовано в Китаї в VII столітті. Водночас суміші на
основі нафти й селітри застосовували візантійці для залякування ворогів.
«Грецький вогонь» наводив жах, це був перший примітивний вогнемет. А в
XI столітті знаряддя для стрільби порохом з’явилося в арабів. Можливо, ідея
пороху була запозичена в Китаї, в усякому разі селітру називали «китайська
сіль». А в XIII столітті вже навчилися стріляти зарядами [274].
До Європи вогнепальна зброя потрапила саме з Аравійського
півострова. Перші в Європі рушничні стволи, в яких був уже отвір для запалу
і свинцеві кулі, з’явилися в Іспанії і називалися «Карабах» [274]. Вогнепальна
зброя вдосконалювалося протягом багатьох століть і сьогодні є однією з
найбільш ефективних і смертоносних видів озброєння. Але і від холодної
зброї ніхто не відмовлявся – знайти більш підходящий інструмент для
ближнього бою навряд чи можливо навіть сьогодні. Більше того, солдати
професійних армій починають навчання саме з ножа, який є універсальним
інструментом, корисним як у бою, так і в повсякденному житті [160].
Між тим офіційною датою виникнення вогнепальної зброї, принаймні
серед європейських народів, вважається XIV століття. На Русі вперше про неї
згадує «Софійський временник» 1382 року під час оборони Москви від татар
та «Галицький часопис» 1389 року. У XIV столітті стрілецькою зброєю були
гармати, зменшені настільки, що можна було стріляти з руки. Їх називали
ручницями або гаківницями (знизу було розміщено гак для натискання). Тоді
ж з’явилися рушниці з ґнотовим замком: на Заході – аркебузи, на Русі – ручні
пищалі. На початку XVІ ст. в арміях європейських держав стали
використовувати досконаліші ґнотові рушниці-мушкети. У Росії мушкети
були на озброєнні у стрільців [274].
Велике значення для розвитку стрілецької зброї мав перехід від
ґнотових

і

кременевих

замків

до

колісцевих.

Ця

гладкоствольна
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дульнозарядна зброя проіснувала до XIX ст. Перші зразки нарізної зброї було
створено ще в XVI ст., але через складність виготовлення на озброєння вони
потрапили тільки у 60-х роках XIX ст. Винахід у першій половині XIX ст.
ударного замка й капсуля як засобу запалення метального заряду, паперового
(у 60-х роках – металевого) унітарного патрона, удосконалення замків і
створення затворів дали змогу переозброїти російську армію нарізними
казенозарядними карабінами і гвинтівками [161].
Важливим етапом у розвитку стрілецької зброї було створення
автоматичної зброї. Вона з’явилася наприкінці XIX ст. Першість у серійному
виготовленні і практичному застосуванні належить Росії. 1913 року
В. Федоров запропонував свій автомат, яким було озброєно роту 189
Ізмаїльського полку під час першої світової війни. Бурхливий розвиток
автоматичної зброї відбувся в роки другої світової війни. Створено було
багато

різноманітних

пістолетів-кулеметів,

автоматів.

Найбільше

розповсюдження мав пістолет-кулемет Шпагіна. У післявоєнний період на
озброєння армії надійшли високонадійні, невеликих габаритів зразки легкої
автоматичної зброї – самозарядний карабін Симонова (СКС), ручний кулемет
Дегтярьова, снайперська гвинтівка Драгунова, автомат Калашникова АК-47.
На початку 50-х років розпочалась ера автомата Калашникова – найкращого
зразка стрілецької зброї XX ст., модифікації якого є на озброєнні багатьох
армій світу, зокрема й України [161].
Ця

історична

довідка

свідчить

про

те,

що,

дійсно,

зброя

супроводжувала людство з часів його появи на планеті і до сьогодні є
невід’ємною складової його життєдіяльності.
Загалом проблемами визначення поняття зброї, її обігу та застосування
займалися вчені різних галузей науки, зокрема юридичних, військових,
технічних та ін. Юрист Б. Ринажевський пропонує власну класифікацію
зброї, і обґрунтовує завдяки їй необхідність розширення видів зброї, на які
поширюються
Дослідник

межі

О. Фролов

адміністративно-правового
розглядає

застосування

регулювання
зброї

як

[299].

інструмент
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застосування сил [353]. Професор О. Скакун розглядає зброю через призму
специфічних ознак служби працівника органів внутрішніх справ при
здійсненні примусу як одного з основних методів здійснення функцій
держави в межах правових форм [317]. О. Бокій створив систему основних
ознак, завдяки яким певні вироби можуть бути визначені як зброя, а також
запропонував класифікацію зброї за різними ознаками [31]. А. Кофанов
сформував криміналістичне поняття гладкоствольної вогнепальної зброї,
здійснив її класифікацію. Узагальнено також теорію та практику дослідження
гладкоствольної вогнепальної зброї (спеціального призначення, бойової та
мисливської) [190].
Проте

на

сучасному

етапі

розвитку

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї виникають певні колізії. Наприклад,
у межах нормативно-правового забезпечення поняття зброї, її обігу та
застосування зазначаються терміни вогнепальної, холодної, пневматичної та
газової зброї, а ось в науково-технічній і правовій літературі крім визначених
також існують поняття метальної зброї, метальної – холодної зброї,
колективної, групової, індивідуальної та особистої зброї.
Окрім цього існують поняття гранатомета, гранати, ракети, катапульти,
пращі, засобів для відстрілу гумових та аналогічних куль, зброї під патрон
Флобера, тощо, при цьому, на наш погляд, правове регулювання цих
категорій має здійснюватися за аналогією правового забезпечення обігу та
застосування пневматичної зброї.
Слід

відзначити,

що

у

вітчизняному

законодавстві

правове

забезпечення обігу й застосування зброї здійснюється в адміністративному та
кримінальному законодавстві. При цьому згідно з висновками професора
Д. Корецького низка термінів і понять адміністративного закону не співпадає
з аналогічними категоріями, розробленими теорією криміналістики, та тими,
що використовуються в кримінальному законодавстві [184, с. 120].
Однією з проблем у цій сфері є те, що в законодавстві України питання
виготовлення, придбання, зберігання й використання холодної метальної
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зброї перебувають на низькому рівні правового врегулювання. Ми вже
згадували, що адміністративним правом регулюються правила стрільби з
вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах
і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку
(ст.17 КУпАП); порушення громадянами порядку придбання, зберігання,
передання

іншим

особам

або

продажу

вогнепальної,

холодної

чи

пневматичної зброї (ст. 190 КУпАП); порушення громадянами правил
зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної
зброї

та

боєприпасів,

порушення

громадянами

строків

реєстрації

(перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил
взяття на облік (ст.ст. 191, 192 КУпАП); ухилення від реалізації
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, порушення
працівниками торгівельних підприємств (організацій) порядку продажу
вогнепальної, холодної, чи пневматичної зброї і бойових припасів і
порушення

працівниками

підприємств,

установ,

організацій

правил

зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і
бойових припасів (ст.ст. 193, 194, 195 КУпАП); порушення порядку
придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів
та патронів до них (ст. 195-1 КУпАП) [172]. У свою чергу під юрисдикцію
ККУ підпадають лише нарізна вогнепальна зброя, саморобна вогнепальна
зброя, вогнепальна зброя спеціального призначення та холодна зброя [194].
Слід відзначити, що згідно з результатами досліджень спеціалізованих
інформаційних джерел зброя – це засоби захисту й нападу, що
використовуються для боротьби з супротивником з метою ураження живої
сили, техніки і споруд, а також для подання сигналів [264, с. 353-354]; це
пристрої та засоби, призначені для ураження супротивника у збройній
боротьбі [37, с. 247].
Ми вважаємо, що Додаток I Директиви Ради Європейського Союзу від
18 червня 1991 року «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї»
(91/477/EEC)

є

основним

інструментом

адміністративно-правового
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забезпечення встановлення поняття зброї, адже в ньому відображено
адміністративно-правове регулювання обігу вогнепальної індивідуальної та
особистої зброї, зокрема з поняття зброї, що потребує ліцензування,
виключено сигнальні пристрої. Потрібно відзначити, що в цьому документі
не говориться про правовий режим холодної; холодної метальної, газової,
пневматичної, запалювальної, нелетальної зброї. Але в ньому існує градація
на заборонену, ліцензійну, оголошену та антикварну зброю, при чому
оголошена – це зброя, що перебуває в суб’єктів певної вікової категорії [384].
Зброя, за тактикою використання, поділяється на колективну групову,
колективну й індивідуальну, або особисту. У межах проблеми системного
аналізу адміністративно-правових аспектів класифікації індивідуальної або
особистої зброї та її обігу й застосування визначаємо, що індивідуальна
вогнепальна зброя – це зброя, управління якою здійснюється однією особою;
груповою є метальна зброя, що приводиться в дію групою людей;
колективною є стрілецька зброя, для обслуговування якої при стрільбі
потрібно двоє людей; індивідуальною є зброя, закріплена за однією особою,
нею ж і обслуговується. До індивідуальної зброї належить зброя, яка
переноситься, заряджається та може бути використана в бою однією
людиною. Це зброя для ближнього та рукопашного бою. Особистою зброєю є
вогнепальна й холодна зброя, закріплена за визначеною особою та
обслуговувана

нею.

Особиста

зброя

використовується

для

потреб

самооборони й нападу на незначних відстанях. Особистою зброєю є
пістолети, револьвери, кортики, шашки, кинджали, ножі тощо [264, с. 353357]. При цьому професор Д. Корецький зазначає, що, на думку деяких
дослідників, існує така класифікація видів індивідуальної зброї: вогнепальна,
холодна, холодна метальна, пневматична та газова, а також засоби для
відстрілу гумових та аналогічних куль [184, с. 120].
Метальною зброєю є зброя, що призначена для ураження живої сили й
руйнування

оборонних

споруд

противника,

дія

якої

заснована

на

використанні мускульної сили людини, сили тяжіння, пружних властивостей
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дерева або енергії скручених (розтягнутих) волокон для метання різних
снарядів. Розповсюдження отримали метальний спис, палиця, праща,
списометальник, лук, арбалет, метальна машина [36, с. 189]. При цьому існує
проблема віднесення до зброї метальних пристроїв, кінетична енергія
снарядів яких не дозволяє використовувати їх як зброю, але наявність у цих
снарядах отрути дозволяє використовувати їх у терористичних актах.
Пневматичною зброєю є стрілецька зброя, в якій елемент для метання
виштовхується зі стволу силою стиснутого повітря чи газу, що міститься в
балоні [264, с. 358].
Найбільш небезпечним видом зброї є вогнепальна, тому що вона є
найбільш ефективною серед всіх зразків індивідуальної [184, с. 357-358].
Зазначене підтверджується загальновідомим фактом, що основною сучасною
зброєю ближнього бою є вогнепальна. Згідно з висновками професора
В. Плескачевського, вогнепальна зброя – це пристрій, конструктивно
призначений для багаторазового ураження на відстані людини, тварини чи
визначеної перепони снарядом (кулею, шротом, картеччю), який отримує
прицільний напрямок руху за рахунок енергії термічного розкладення
газоутворювальної речовини [254, с. 52]. Так, енциклопедія трактує
вогнепальну зброю як зброю, у якій для виштовхування снаряду (кулі, міни) з
каналу стволу використовується енергія вибухових речовин (наприклад,
пороху). Вона поділяється на артилерійську (гаубиці, гармати, міномети) та
стрілецьку (пістолети, автомати, гвинтівки, рушниці, кулемети) [264, с. 347354]. Небезпечність запальної зброї полягає ще й у тому, що її дуже легко
виготовити [184, с. 72].
Також існує гладкоствольна вогнепальна зброя, яка згідно з практикою
її використання (зокрема 12-го калібру) при проведенні спеціальних
операцій, є дуже ефективною, причому може використовуватися під час
полювання [254, с. 268-270]. Зазначене необхідно включити до питань
адміністративно-правового забезпечення обігу зброї, оскільки вищезгадана
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зброя в ближньому бою може розглядатися на рівні ефективності пістолетакулемета, який заборонений у цивільному обігу в розвинених країнах.
Слід зазначити і про зброю під патрон калібру 4 мм Флобера, яка не
належить до вогнепальної зброї в більшості розвинених країн Європи –
це підтверджується положеннями Брюссельської конвенції та відповідними
інформаційними джерелами. Патрони зазначеної зброї за кінетичною
енергією не перевищують межу віднесення патронів до боєприпасів для
вогнепальної зброї (7,5дж) [15]. Але існують думки про те, щоб усе ж таки
віднести зброю під патрон калібру 4 мм Флобера до вогнепальної зброї
[146, с. 30-32].
Також загальноправовою проблемою (адміністративно-правовою і
кримінально-правовою) є правове забезпечення виготовлення, придбання,
зберігання і використання пляшок з запальною сумішшю – так званого
«коктейлю Молотова» (у фінському оригінальному варіанті – «коктейлі для
брехуна міністра закордонних справ СРСР Молотова»). Фінські оборонці за
їх допомогою успішно стримували російські війська під час агресії тих у
Фінляндії в 1939-1940 рр. Потім цей збройний засіб використовували й вояки
радянської армії. Зокрема в статуті ордена Вітчизняної війни ІІ ступеня
СРСР, передбачено, що ним серед інших нагороджуються ті, хто «гранатами,
пляшками з запальною сумішшю чи вибуховими пакетами знищів ворожий
танк» [184, с. 97].
Слід відзначити, що з кримінологічного погляду запалювальна бомба є
небезпечною, варварською зброєю, використання якої приводить до тяжких,
загальнонебезпечних наслідків [184, с. 97]. Тому суттєвою проблемою, на
наш погляд, є формулювання поняття запалювальної зброї та розроблення її
правового забезпечення. Зокрема запальна зброя має всі ознаки зброї, але
правове забезпечення її обігу в більшості розвинених країн Європи відсутнє.
Так, В. Плескачевський у своїй праці зазначає, що спеціалісти з Бюро з
контролю

за

алкоголем,

тютюном

і

вогнепальною

зброєю

(БАТЗ)

Державного казначейства США не відокремлюють запалювальні пристрої від
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вибухових [254, с. 293]. Небезпечність такої зброї підтверджується тим,
наприклад, що такі запалювальні бомби використовувались під час Революції
Гідності, оскільки їх легко виготовити з матеріалів, що перебувають у
вільному обігу, й разом з тим є достатньо ефективною зброєю.
Ще одним різновидом зброї є холодна, яка згідно з висновками
досліджень професора Д. Корецького також має проблеми у визначенні її
предмета та правової оцінки її соціальної небезпеки [184, с. 97]. При цьому
слід відзначити, що поняття холодної зброї в розвинених країнах як таке
відсутнє [314, с. 208]. Холодна зброя – це пристрій, конструктивно
призначений для завдання серйозних уражень людині чи тварині за рахунок
мускульної сили в ближньому бою [254, с. 218]. Також існує таке поняття
холодної зброї: це предмети, конструктивно призначені для механічного
ураження

живої

цілі

за

допомогою

безпосереднього

використання

мускульної сили людини при одночасному контакті людини зі зброєю і зброї
з об’єктом ураження [264, с. 362]. При цьому холодна зброя у свою чергу –
це зброя, бойова дія якої не пов’язана з використанням вибухових
речовин [37, с. 412].
Згідно зі статистичними дослідженнями в судовій практиці найчастіше
при вчиненні протиправних дій з предметів, що належать до холодної зброї,
використовується ніж. При цьому слід відзначити, що на сучасному етапі
розвитку суспільства на другому місці після вогнепальної зброї (37,4 %) у
протиправних діях використовуються ножі, які мають господарсько-побутове
призначення (36,5 %) [184, с. 156]. Зазначене обґрунтовує висновок про те,
що кримінальна відповідальність за носіння холодної зброї не має соціальної
небезпеки.
Для уточнення: соціальною називається небезпека, що широко
розповсюджується в суспільстві і загрожує життю та здоров’ю людей.
Носіями соціальної небезпеки є люди, що формують певні соціальні групи.
Особливість соціальної небезпеки полягає в тому, що вона загрожує великій
кількості

людей.

Розповсюдження

соціальної

небезпеки

зумовлено
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особливостями поведінки людей і окремих соціальних груп. Соціальна
небезпека має численні різновиди. Це, наприклад, протиправні (незаконні)
форми насилля, вживання речовин, що порушують психологічну й
фізіологічну рівновагу людини (алкоголь, наркотики, паління), шахрайство,
самогубство та інші дії, що здатні завдати шкоду здоров’ю людей [25].
У

контексті

досліджень

холодної

зброї

потрібно

відзначити

ефективність короткоклинкової холодної зброї в рукопашному бою ще в часи
Першої світової війни. Так, Управління озброєнь США визнало переваги
колючого клинка. Також було встановлено для ножа (кинджала) значення
обмежувача. У момент завдання колючого удару обмежувач має фіксувати
кість руки, не давати їй сповзати по рукоятці на клинок, щоб не гасити силу
удару [264, с. 294].
Щодо поняття холодної зброї, на нашу думку, найбільш обґрунтованим
є те, яке сформулювали А. Устинов, М. Портнов і Е. Денисов: холодною
зброєю є предмет, спеціально призначений для завдання тілесних ушкоджень
і для нападу, ураження супротивника й захисту в рукопашному бою [350,
с.10]. Зазначене підтверджується тим, що головним у рукопашному бою є
використання зброї, зокрема ножа, а одним із найбільш ефективних ножів
Другої світової війни є ніж Фейберна-Сайкса, який має широкий обмежувач,
що дозволяє без уражень провідної руки завдавати проникних колотих ударів
значної сили супротивнику, які є найбільш небезпечними для життя людини
з тих, що завдаються холодною зброєю [38, с. 81-88].
На наш погляд, для віднесення певного предмета до холодної зброї
необхідно використовувати спеціальний пристрій, розроблений для цієї мати.
Пристрій для діагностики предмета як холодної зброї становить собою
поверхню, що складається з двох частин, перша з яких включає в себе три
шари – шар тканини (сукна), шар пластиліну балістичного та шар соснової
дошки, друга включає в себе три інші шари – шар тканини (сукна), шар
пластиліну одного кольору та шар пластиліну іншого кольору й дозволяє
проводити дослідження глибини проникнення клинка в мішень для
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встановлення ступеня ураження внутрішніх органів при завданні колотих
ударів, встановлення ефективності обмежувача і тим самим віднести предмет
до холодної зброї [245]. Але слід відзначити, що в європейських країнах
взагалі відсутнє покарання за обіг холодної зброї [64, с. 27].
В України нещодавно було розроблено такий пристрій, що дозволяє
більш об’єктивно робити висновок щодо конкретного предмета при
вирішення питання про його віднесення до холодної зброї. Цей пристрій
належить до галузі дослідження холодної зброї і може бути використаний у
правоохоронних органах у проведенні оперативно-розшукових заходів,
спеціальних операцій або слідчих дій, а також для припинення злочинних дій
проти життя та здоров`я людини. Пристрій засновано на використанні
моделей живої цілі. При цьому зазначені моделі дозволяють підвищити
точність копіювання колючого удару холодної зброї. Пристрій, що на
сучасному етапі розвитку криміналістичної техніки використовується для
віднесення предмета до холодної зброї, становить собою дошку з деревини.
Для вирішення питання щодо віднесення предмета до холодної зброї
необхідно завдати удару по цій дошці. При цьому рука не має зісковзувати на
лезо. Недоліком цього пристрою є нерегламентоване зусилля удару
затискання руків’я предмета, що досліджується [161].
Також необхідно прийняти до уваги точку зору Х. Стецької, яка
повідомляє, що в США, Канаді, Великій Британії та Ірландії заборонено
полімерні ножі, які в Україні холодною зброєю не визнаються. Зазначені
ножі не відповідають критеріям холодної зброї згідно з методикою, яка
використовується для віднесення предметів до холодної зброї [333].
На думку О. Гуменського та Г. Василенка, взагалі потрібно
відмовитися від криміналістичного поділу засобів ураження на власне
холодну зброю і предмети, що використовуються як холодна зброя. Для
цього слід: 1) визнати предмет таким, що використовується як холодна зброя
(або навіть зброя), за фактом його застосування зі встановленням підвищеної
санкції за збройний злочин; 2) увести в кримінальне законодавство поняття
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«небезпечні предмети», що охоплює вироби господарсько-побутового,
спортивного або технічного призначення, які за своїм конструктивними і
фізико-хімічними властивостями можуть бути використані для ефективного
завдання тілесних ушкоджень. Носіння небезпечних предметів у місцях та за
обставин, що явно не відповідають їх цільовому призначенню, має тягнути
адміністративну відповідальність. Ті ж дії з метою вчинення злочину мають
каратися в кримінальному порядку [64, с. 29]. На наш погляд, слушною є
пропозиція В. Большакова, що назріла необхідність на категорійному рівні
замінити поняття «холодна зброя» на «небезпечні предмети» [237].
У межах цього дослідження заслуговує на увагу питання визначення
спеціальних засобів необхідної оборони, які конструктивно аналогічні
окремим зразкам вогнепальної зброї, але не мають забійної дії. Наразі немає
однозначного визначення пристроїв необхідної оборони дозованої ударної
дії. Зокрема до таких пристроїв належить палка ПР-73, оскільки не здатна
завдати тяжких тілесних ушкоджень [254, с. 234].
На наш погляд, у межах адміністративно-правового забезпечення
поняття зброї, її обігу та застосування слід розглянути поняття обмежувача в
холодній

короткоклинковій

зброї,

ударно-роздроблювальних

засобів

дозованого впливу, поняття «зброєвості» (забійної дії) та мінімальної
кінетичної дії для відокремлення вогнепальної зброї від засобів необхідної
самооборони несмертельної дії.
Слід наголосити, що на сучасному етапі адміністративно-правового
регулювання обігу зброї існує небезпека необ’єктивного вирішення питання
щодо віднесення предмета до холодної зброї. Так, у розвинених країнах
найбільш ефективною коротклинковою холодною зброєю є ніж (Боуї) та
кинджал (Фэйрберна-Сайкса, Еплгейта), які мають дуже міцні клинки
(близько

6

дюймів)

і

розвинені

обмежувачі.

Така

конструкція

короткоклинкової холодної зброї дозволяє ефективно здійснювати колоті
удари в життєвонеобхідні органи людини. Небезпечність колотих ударів
полягає в тому, що вони можуть бути абсолютно смертельними, тобто будь-
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яка медична допомога буде безрезультатною. При різальних ударах 80%
людей можуть бути врятовані.
Для зменшення фактів використання холодної зброї або небезпечних
предметів як засобу необхідної оборони треба проводити розроблення нових
видів нелетальної зброї. Зокрема доведено, що газові балончики з речовиною
подразнювальної дії CR із підвищеним вмістом активної речовини в суміші
(15-20 %) замість 0,5-1 %, що використовується в сучасних засобах
необхідної оборони, не завдають шкоди з летальними наслідками. Також у
розвинутих країнах існують засоби припинення протиправних дій у вигляді
«засобів мінімальної дозованої ударної дії», до яких відносять резинові
палиці, кистені, палиці «тон-фа» і навіть гнучкі шкіряні палиці, наповнені
шротом, довжина яких не достатня для перелому кісток черепа і здатна
завдати лише удару приголомшувальної нелетальної дії [36].
У контексті зазначеного слід відзначити, що газова зброя під патрон, в
якому метальним елементом є речовина подразнювальної дії, яка при
виштовхуванні зі стволу переходить у газоподібний стан, в окремих
розвинених країнах перебуває у вільному обігу і в межах правового
регулювання наявне лише її використання [406].
Згідно зі спеціалізованими інформаційними джерелами газовою зброєю
є: 1) стрілецька зброя, в якій для метання вражаючих елементів зі стволу
використовується який-небудь газ окрім порохового; 2) вогнепальна зброя
під патрон, в якому елементом, що метається, є речовина подразнювальної
дії, яка при виштовхуванні зі стволу переходить у газоподібний стан;
3) цивільна

зброя

самозахисту,

в

якій

як

вражаючий

елемент

використовується речовина подразнювальної дії, що міститься в аерозольній
упаковці [264, с. 354]. Необхідно відзначити, що згідно з визначеннями в
окремих спеціалізованих інформаційних джерелах газову зброю відносять
більше до вогнепальної.
У Німеччині, за поняттям газово-сигнальної зброї, її адміністративноправовий статус полягає у вільному придбанні й володінні після 18-років
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[406].

Зазначене

підтверджує

висновок

про

визнання

відсутності

ліцензування для обігу газової зброїв в Україні.
Таким чином, до зброї в Україні належать такі її види: вогнепальна;
холодна; холодна метальна; газова; пневматична; запалювальна; нелетальна;
пристрої, що мають конструктивні ознаки, але не належать до холодної зброї
завдяки відсутності можливості завдання небезпечних для життя ушкоджень
(зокрема пристрої дозованого фізичного впливу). Зазначені пристрої можуть
бути ефективними засобами необхідної оборони, адже не завдають тяжких
тілесних ушкоджень і в свою чергу викликають сильний больовий шок. При
цьому вони потребують адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування, оскільки можуть бути використані для завдання побоїв.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки:
– імплементація Директиви Ради Європейського Союзу від 18 червня
1991 року «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї» має стати
провідним у цій сфері документом адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї в межах демократичних основ розвиненої
держави;
– в Україні слід розробити досконаліші види ЗНЛД з послідовною
заміною ними вогнепальної зброї летальної дії в силових структурах для
припинення протиправних дій, в окремих випадках, та дозволити вільний
обіг зброї нелетальної дії цивільному населенню України для реалізації
Конституційного права кожного громадянина;
– поняття холодної зброї згідно із законодавством розвинених країн
варто вилучити з об’єктів регулювання кримінального законодавства і ввести
поняття небезпечних предметів як об’єктів регулювання адміністративного
права;
– у вільному обігу залишити метальну, пневматичну зброю і зброю під
патрон Флобера, що не спроможна завдати небезпечних ушкоджень
(кінетична енергія снаряду менша за 7,5 дж.), як необхідну для підвищення
збройової культури в Україні;
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– визначити поняття пристроїв необхідної оборони дозованої ударної
дії. Зазначені пристрої можуть бути ефективними засобами необхідної
оборони, тому що не завдають тяжких тілесних ушкоджень та в свою чергу
викликають

сильний

больовий

шок.

При

цьому

вони

потребують

адміністративно-правового забезпечення застосування, оскільки можуть бути
використані для завдання побоїв;
– віднести до небезпечних предметів короткоклинкову холодну зброю
військових зразків із розвиненим обмежувачем і ввести адміністративноправове забезпечення їх обігу і кримінально-правове їх застосування;
– розробити класифікацію холодної та холодної метальної зброї
(небезпечних предметів і небезпечних предметів з можливістю для метання)
на основі її історичного розвитку зі встановленням вищих і нижніх рубежів
ефективності для застосування в межах необхідної оборони при захисті
житла;
– розробити систему характеристик для засобів необхідної оборони з
робочим елементом у вигляді клинка колотої чи колото-різальної дії з
розмірними параметрами, що не дозволять створити ними небезпечне
ураження органів людини;
– з погляду криміналістичного дослідження зброї та її адміністративноправового забезпечення дослідити і зробити висновок щодо визнання об’єкта
дослідження запалювальною зброєю.
Таким чином, зброя в адміністративному аспекті – це знаряддя різної
фізичної

природи з енергією вражаючої дії більше 0,2 дж., яке

використовується людьми для оборони або нападу шляхом вбивства,
поранення

або

психологічної

перемоги

над

супротивником,

обіг

і

застосування якого регулюється нормами адміністративного права.
Зброю за енергією вражаючої дії класифікуємо на таку:
1. Зброя, застосування якої може призвести до смерті людини (зброясмерть), енергія вражаючої дії якої перевищує 7,5 дж. Верхньої межею для
вогнепальної зброї в нашому дослідженні є калібр: для нарізної зброї – 20
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мм; для гладкоствольної зброї – 26 мм (військові її називають ручною
стрілецькою

зброєю).

При

цьому

обіг

і

застосування

зброї-смерті

регулюється адміністративним законодавством і нормами міжнародного
гуманітарного права, а порушення особами цих правил призводить до
кримінальної відповідальності або до міжнародного суду за злочини проти
людства.
2. Зброя, яка не може за звичайних умов призвести до смерті людини,
однак може завдати шкоди її здоров’ю (зброя-травма). Енергія вражаючої дії
такої зброї перебуває в межах від 0,2 до 7,5 дж. Обіг та застосування зброїтравми регулюється адміністративним законодавством, а порушення особами
визначених правил призводить до адміністративної відповідальності
3. Зброя, що має деякі формальні ознаки знаряддя для завдання шкоди
здоров’ю людини, однак в силу низької енергії вражаючої дії (менш ніж 0,2
дж) не здатна завдати фізичної шкоди людині, проте в силу своєї схожості зі
зброєю-смертю може психологічно впливати на людей (психологічна зброя).
Її обіг регулюється нормами цивільного права і не є предметом нашого
дослідження.
Отже, нами на основі аналізу праць учених, норм чинного
законодавства України, спеціалізованих інформаційних джерел і положень
нормативно-правових актів країн ЄС розглянуті дефініція поняття «зброя»,
теоретичні проблеми її класифікації, обігу і застосування в межах
адміністративно-правового

регулювання,

а

також

запропоновано

рекомендації з удосконалення адміністративно-правового режиму обігу й
застосування зброї в Україні.
2.4. Адміністративно-правові

аспекти

визначення

короткоклинкових ножів як холодної цивільної зброї в Україні
Віднесення короткоклинкових ножів до холодної цивільної зброї є
цікавим і, безумовно, актуальним питанням сьогодення. Зрозуміло, що
незаконний обіг зброї та її застосування як цивільним населенням, так і
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посадовими особами стали буденним явищем, більше того – щороку
реєструються тисячі злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї на
території України. Саме тому виникає проблема адміністративно-правового
забезпечення холодної цивільної зброї, її обігу та застосування в Україні.
Якщо заглянути в стародавню історію, то побачимо, що одним із
найбільш затребуваних інструментів у життєдіяльності людини був ніж. І в
наш час нічого не змінилося, збільшилася тільки кількість варіацій з теми
«ножі» – кухонні, мисливські, рибальські, спеціалізовані, колекційні,
кишенькові, мультитули [357].
Історична генеза свідчить про те, що ножі використовувалися людиною
вже в епоху палеоліту. У той час вони не проходили спеціальної обробки.
Свою мигдалевидну форму ножі набули під впливом природних умов і мали
вигляд кам’яних відщепів. Застосовувалися тоді й кістяні ножі. Руків’я ножа
з’явилося значно пізніше. Її робили дерев’яною або кістяною. Ножі складної
форми й дуже гострі вироблялися з обсидіану. Близько п’яти тисяч років
тому відбулася важлива подія в історії людства. Людина навчилася
обробляти метал і добувати його з гірських порід. Ножі з каменю змінилися
бронзовими і мідними ножами. Ножі також виготовлялися із золота. Золоті
ножі застосовувалися для жертвоприношень і різних ритуалів. Золото не
окислюється, і тому чудові ножі із золота тієї давньої епохи чудово
збереглися й дійшли до наших днів у всій своїй первинній красі [358].
Коли настав залізний вік, ножі з міді та бронзи були поступово
витіснені їх залізними аналогами. Змінилася не тільки конструкція ножа, але
й матеріали, які використовувалися для його виготовлення. Усе більшим
попитом стали користуватися складні ножі. З розвитком промисловості й
застосуванням високотехнологічного обладнання виникли нові центри з
виготовлення ножів. На перше місце вийшли такі міста, як Золінген у
Німеччині, Шеффілд в Англії, Златоуст в Росії, Еськільстуна у Швеції та
інші [358].
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Слово «ніж» швидше за все походить від назви додаткового короткого
меча, який ховався в чобіт, за що мав назву «ножний меч». Ніж складається з
клинка та руків’я. Заточений бік клинка називається лезом. Лезо буває гладке
або пилкоподібне (зубчасте лезо, серейтор). Бік, протилежний лезу,
називається обухом клинка. Невідточена частина клинка, що примикає до
руків’я, називається п’ятою клинка. Іноді між клинком і руків’ям міститься
хрестовина, або обмежувач (гарда). Руків’я спеціальних ножів може містити
ємність для зберігання дрібних речей (куля, голка або отрута). Ножі можуть
бути як складними, так і нескладними. Твердість клинка вимірюється в
одиницях Роквелла і позначається HRc. Для ножів цей показник вимірюється
в межах від 40 до 60 одиниць, хорошим для невеликих кишенькових ножів
вважається проміжок від 52 до 58 одиниць. До ножа з твердістю 60 і більше
HRc слід поставитися уважно – це або продукт високих технологій за
відповідною ціною, або просто обман [167].
Перед

тим,

як

безпосередньо

розкривати

досліджувану

нами

проблематику, на нашу думку, слід спочатку з’ясувати, які є типи клинків у
ножів.
Так, фінка – прямий обух, лезо примикає до нього у вістря: а) «пуукко
– фінський» господарсько-побутовий ніж з невеликим клинком, обух прямий;
паренський ніж – традиційний північний ніж, що виготовляється в селищі
Хлопець на Камчатці; в) «леука» – північний (саамська) ніж, пристосований
для основних робіт у лісотундровій і тундровій зоні, з клинком від
середнього до великого розміру [167].
Фінському ножу значно більше років, ніж можна припустити. На зорі
свого розвитку людина спочатку використовувала ножі з каменю. Трохи
пізніше для виготовлення ножів стало використовуватися дерево, а потім і
кістка. Наприклад, найдавніша з фінок була зроблена 8000 років тому, а
матеріалом для її виготовлення став ріг лося. Потім настав час бронзи, і тут
ми також можемо знайти зразки бронзових фінок. Вони були зручні й з
успіхом застосовувалися як на полюванні, так і в бою. Особливість ножів
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залежить від того, з якою метою їх мають застосувати. Якщо, наприклад, ми
подивимося на кинджал горця, то відразу зрозуміємо, що це – зброя.
Кавказький народ завжди був досить войовничий. Фінський ніж же виглядає
скромно: його лезо часто є меншим за довжину руків’я. Воно дорівнює
близько ширині чоловічої долоні. Та й сам фінський народ був цілком
мирним. Фінський ніж місцевою мовою звучить як «пуукко», що означає
«ніж із дерев’яним руків’ям» [164].
Власне фінка з’явилася від шведів і пізніше поширилася у Фінляндії.
Спочатку це було знаряддя праці. Таким ножем було легко працювати.
Пізніше фінки розділилися: одні з них виготовлялися для роботи, інші – для
бою. Бувають і середні варіанти, якими можна і працювати, і воювати. З
часом руків’я ножа стали робити більш стильним, але воно завжди
залишалося дерев’яним – це відмінна особливість фінки. На руків’ї стали
з’являтися навершя у вигляді кінських і собачих голів. Найбільш
досконалими вважаються ножі з Тойя: вони мають ідеальне співвідношення
клинка й руків’я, а також красиво виглядають візуально. Предметом
колекціонування фінки стали з ХІХ століття. Саме в цей період також
з’являється і перший орнамент на клинку фінського ножа: до цього на ньому
можна було побачити хіба що печатку виробника. З ХІХ століття
починається й серійне виробництво ножів. Одна з найстаріших фабрик з
виготовлення фінок була заснована І. Йярвенпяя – людиною, яка вручну
зробила фінський ніж для Миколи ІІ [164].
Наступним типом клинка ножа є дроп-пойнт, вістря якого перебуває
майже посередині, але обух і лезо нерівномірні: а) лайоль (Франція) –
традиційний складаний одно- і багатопредметний ніж [164]. Порівняно з
клинком, що має прямий обух, вістря клинка дроп-пойнт перебуває на осі
прикладання сили при уколі. Порівняно з клинком форми кліп-пойнт
(«щучкою») вістря має більший кут і, відповідно, більшу міцність. Форма
дроп-пойнт

характерна

універсальності [352].

для

ножів

різних

типів,

що

тяжіють

до
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Ще одним типом клинка ножа є трейлінг-пойнт (вістря йде вгору від
лінії обуха: а) пчак (Узбекистан) – ніж з порівняно широким клинком,
традиційно з вуглецевої сталі, сформований методом гарячого кування,
прямим обухом і нешироким руків’ям, прикріпленим на рівні обуха [167].
Також є кліп-пойнт, вістря якого плавно утворюється з боку леза, а на
обуху виконаний скіс – «щучка» [167]. Кліп-пойнт (англ. clip point –
«вирізане вістря») – форма клинка, у якого вістря утворено зустріччю лінії
ріжучої кромки зі скосом обуха, має увігнуту форму і займає частину
(зазвичай від чверті до половини) довжини клинка. Подібна форма дозволяє
отримати тонке колоте вістря. На схилі обуха може виконуватися фаска
фальшлезом, або повноцінна ріжуча кромка, ще більш збільшує проникну
здатність клинка. Найбільш відомими ножами з формою кліп-пойнт є ножі
боуї, американський бойовий ніж USMC («Ка-Бар»), радянський армійський
ніж зразка 1940 г. (НР-40). Клинок кліп-пойнт може також називатися «боуї»,
традиційна російська назва подібної форми – «щучка» [352].
Більш детально: а) «наваха» (Іспанія) – великий складаний ніж.
Перший складаний ніж. Форма клинка зі скосом обуха. Рукоятка в навахи
майже завжди має характерний вигин на кінці; б) російська фінка – ніж, що
походить від фінського пуукко і традиційно вважається зброєю (зазвичай
маргінальних елементів і кримінальних злочинців). Відрізняється від
традиційного

фінського

ножа

наявністю

скоса

обуха,

розвиненим

перехрестям; в) «боуї» (bowie) – названий на честь техаського героя Дж. Боуї.
1827 року в кривавій сутичці між секундантами дуелі в Міссісіпі, будучи
серйозно пораненим, Боуї вбив ножем великого розміру кількох нападників.
Через це великі ножі отримали визнання як ефективна зброя і стали
називатися «боуї». Зазвичай клинок має скіс обуха і руків’я, забезпечене
вираженою хрестовиною; г) «ка-бар» – ніж, розроблений для морської піхоти
і Військово-морського флоту США під час Другої світової війни. Офіційна
назва USMC Utility / Fighting для морської піхоти і Navy Mark I для флоту.
Назва фабрики, за легендою, походить від «Kill A Bear» – убивши ведмедя,
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нібито захоплений мисливець з Дикого Заходу написав про це в фірму як
умів – вийшло KaBar; д) ніж Рембо – ніж, який поєднує функції бойового й
ножа виживання. Загальна довжина близько 400 мм. На обуху клинка
виконана пила з великими зубами. Розвинуте перехрестя. У порожнистої
рукояті комплект для виживання в екстремальних умовах. Отримав
популярність після виходу на екран серії фільмів «Рембо». Конструкцію
розробив ножовий майстер Дж. Лайл спеціально для зйомок фільму; е)
«опінель» (Франція) – традиційний складаний одноклинковий ніж із
дерев’яним руків’ям. Ніж було винайдено Дж. Опінелем близько 1885 року.
До початку Другої світової було продано було 20 мільйонів таких ножів
[167].
Окрім того є «скрамасакс»: сакс – «перевернута фінка», вістря
розташоване на прямій лінії леза або наближається до нього, вважається
найбезпечнішим. Загальна назва ножів з однобічним заточуванням,
характерних для всіх німецьких племен. Зазвичай з дерев’яним руків’ям і
металевими піхвами з кліпсою, що дозволяє закріплювати їх у чоботі або в
іншому місці обмундирування. Застосовувався в I і II світових війнах [167].
Узагалі це зброя древніх германців, але в них він мав статус допоміжного
короткого меча. Крім цього скрамасакс був поширений у період з шостого по
десяте століття в Норвегії, Фінляндії, Прибалтиці і навіть на Русі. Назва
скрамасакс, або «великий ніж», перекладається з франкського мови як
«саксонський вбивця». Дійсно, значення «великий ніж» дуже підходить
йому, адже загальний розмір цієї холодної зброї міг досягати сімдесяти
сантиметрів і навіть більше. При цьому це була допоміжна зброя, а ніяк не
основна. Є думка, що назва північно-східної групи німецьких племен сакси
походить саме від назви цієї зброї [319].
Слід звернути увагу і на «танто» – ніж-кинджал самурая, усічене вістря
у вигляді квадрата, скошеного до обуха. Використовується тільки як бойовий
ніж. Менше 30,3 см завдовжки. Ножі типу танто популярні в Америці, де
використовуються як на кухні, так і в бойових практиках [167]. Як вважають
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дослідники, японський ніж танто походить від великої китайської шаблі
karadachi (tsubo-no-tachi). Свого часу танто увійшов в обов’язковий комплект
японського воїна-самурая. Класичний самурайський ніж становить собою
зовсім короткий японський меч, тобто по суті самурай був озброєний трьома
мечами різної довжини (танто – короткий, катана – великий і вакідзасі –
малий). Навіть перекладається назва «танто» як «короткий меч» [223]. Також:
а) «айкут» – японський ніж без гарди; б) «хігонокамі» – складний робочий
ніж, у якого тришарове лезо з якісної сталі [167].
Зазначимо ще про спір-пойнт – ніж-кинджал, у якого вістря
розташоване

на

середній

лінії

дволезового

клинка.

Найчастіше

використовується на кинджалах і ножах, більше пристосованих для
уколювання, ніж для різання (трикутний в перерізі клинок характерний
скандинавським типом заточування) [167]. Клинок форми «спір-пойнт»
(вістря списа), так само як клинок «танто», відрізняється особливою
стійкістю в ділянці вістря. На відміну від форми «боуї», у якій через вигин
обуха вістря тонке, клинок з опуклою формою «спір пойнт» завдяки вигину,
спрямованому назовні, залишається потужним аж до самого вістря, здатного
витримувати значні навантаження [329]. Також: а) «арканзаська зубочистка»
– двосічний ніж з довгим трикутним лезом; б) «миков» (Чехія) – складний
мисливський ніж. Автоматичні ножі Миков мають оригінальну конструкцію
кнопки, що забезпечує безпеку виробу [167].
Окрім вищеназваних ще є такі ножі: 1) «мачете» (Латинська Америка)
– тесак, за формою або фінка, або трейлінг-пойнт (по суті, може мати будьяке вістря). Довжина клинка часто більше 50 см. Часто застосовувалося в
громадянських війнах, масових заворушеннях, як знаряддя терору і геноциду,
особливо під час Другої світової війни й у В’єтнамі. Його японський аналог –
«ната»; 2) «керамбіт» (Суматра) – ніж з вигнутим клинком і заточуванням по
увігнутому боці, слугує для завдання січних ударів, перерізає м’язи та
сухожилля. Є кільце на зворотному боці руків’я, в яке протягують вказівний
палець для кращого утримання. Довжина леза досягає 5-9 см. При цьому ніж
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не є холодною зброєю; 3) «балісонга» («метелик») – ніж з інерційним
відкриванням. Лезо може бути будь-яким за формою. Широко поширений в
Європі з XVII ст., на сьогодні відомий як філіппінський ніж, у нас же –
просто «метелик»; 4) «ніж розвідника» – статутна модель бойового ножа, що
використовувалась в армії Радянського Союзу з 1940 по 1960-і роки. Деякі
види розраховані навіть на один заряд кулею. Для ножа були характерні або
прямий обух-фінка, або обух з характерним скосом – кліп-пойнт. Відмінною
деталлю була розвинена вигнута гарда, часто S-подібна; 5) «спайдерко» – ніж
фірми Spyderco (США), складаний, з будь-якою формою вістря, легкий,
тонкий, комфортний для носіння в кишенях тісних джинсів. Фірма винайшла
круглий отвір в основі клинка, за яке він відкривається великим пальцем;
6) «улу» («уляк», «пекулієм») – «калааллісут»-ніж. Серповидний кастет-ніж,
традиційно

застосовувався

жінками.

багатофункціональний інструмент для

Улу

використовувався

як

приготування їжі, свіжування,

обробки шкір, крою та багато чого іншого [167].
Таким чином, ознайомившись з різновидами клинків ножів, з’ясуємо
адміністративно-правові аспекти визначення короткоклинкових ножів як
холодної цивільної зброї в Україні.
Багато науковців уже звертали свою увагу на цю проблематику. Десь
опосередковано нею займалися вчені різних галузей науки, зокрема
юридичних, військових, технічних та ін. Так, відомий фахівець у галузі
криміналістичного

дослідження

зброї

В. Плескачевський

пропонує

розділення короткоклинкової холодної зброї (ножів) на воєнні та мисливські.
О. Скакун розглядає зброю через призму специфічних ознак служби
працівника органів внутрішніх справ при здійсненні правомірного примусу
як одного з основних методів здійснення функцій держави в межах правового
регулювання. О. Бокій розробив систему основних конструктивних ознак, які
дозволяють визначати певні вироби як зброю [387, с. 34].
Слід відзначити, що більшість класифікацій холодної зброї розділяє її
на ратищеву, довгоклинкову, короткоклинкову та ударно-роздроблювальну.
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Ратищева і довгоклинкова холодна зброя в Україні зустрічається дуже рідко,
а

ударно-роздроблювальна

не

має

господарського

призначення.

Короткоклинкова має як цільове призначення (ураження живої сили і техніки
в рукопашному бою), так і господарське призначення. Тому існує
актуальність

розробки

адміністративно-правового

регулювання

обігу

короткоклинкової зброї. Зокрема на сучасному етапі розвитку суспільства
існує розподіл короткоклинкової холодної зброї на військову та цивільну
(туристичні, спортивні, мисливські ножі) [357, с. 36].
В Україні цивільна короткоклинкова холодна зброя (туристичні і
спортивні ножі) не має розповсюдження, оскільки існує чимало туристичних
і мисливських ножів, що не є холодною зброєю. Тому як холодна цивільна
зброя в Україні, обіг якої потребує адміністративно-правового регулювання,
визначаються два види мисливських ножі, що мають ознаки для віднесення
їх до категорії холодної зброї.
Згідно з Методикою криміналістичного дослідження холодної зброї та
конструктивно схожих з нею виробів, затвердженою МВС України та МЮ
України, протоколом розширеного засідання секції НКМР МЮ України від
15 січня 1999 р., установлюються граничні мінімальні параметри для клинків
ножів мисливських загального призначення (якщо інше не передбачено
офіційно

затвердженими нормативними

та технічними

документами,

чинними в Україні): довжина клинка – не менше 90 мм; товщина обуху – не
менше 2,6 мм; мінімальна твердість клинка, що виготовлений із вуглецевої
сталі – не менше 50 HRC (за відсутності ДСТУ, ТУ, чинних в Україні, якими
встановлено інші значення твердості); мінімальна твердість клинка, що
виготовлений із корозійностійкої сталі, – не менше 45 HRC (за відсутності
ДСТУ, ТУ, чинних в Україні, якими встановлено інші значення твердості);
кут загострення леза – не більше 30 град., кут загострення вістря – не більше
70 град. При цьому міцність і пружність клинків і конструкції в цілому
мисливських ножів загального призначення визначається згідно з вимогами
цієї Методики [213].
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До мисливських ножів подвійного призначення належать такі, що
призначені для добивання тварин і крупної риби та для захисту від їхнього
нападу, а також для виконання деяких допоміжних операцій (зняття шкіри
тварин, оброблювання їхніх туш і т. ін.).
Ножі мисливські спеціальні подвійного призначення – це холодна
зброя, що використовується для добивання тварин і для захисту від їх нападу
та при проведенні деяких робіт на полюванні та рибалці (зняття шкіри
тварин, білування туші, облаштування палаток, шалашів, приготування їжі
тощо). Необхідними особливостями таких ножів є наявність клинка та
руків’я, утику або обмежувача, що гарантують ефективне утримання ножа
під час завдання колотих ударів, неможливість зісковзування руки на лезо
клинка при проникненні в тушу тварини.
Вищезгадана методика також установлює обмежувальні мінімальні
параметри для клинків мисливських ножів подвійного призначення (якщо
інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними
документами, чинними в Україні) за техніко-криміналістичними вимогами:
довжина клинка – не менша 90 мм; товщина обуху – не менша 2,6 мм;
найбільший вигин обуха клинка вверх від умовної лінії, що з’єднує вістря
клинка і верхній край руків’я, не має перебільшувати 15 мм; найбільший
вигин обуха клинка вниз, до леза, не має перебільшувати 5 мм [213].
Ножі мисливські подвійного призначення згідно з міжнародною
практикою мисливствознавства є найбільш ефективною холодною зброєю,
що використовується на полюванні у країнах Європи, зокрема і в Україні,
тому що можуть використовуватися як засіб для добивання дичини та як
засіб господарсько-побутового призначення.
У системному аналізі фахових джерел інформації розвинених
зарубіжних країн встановлено, що найефективнішим багатофункціональним
інструментом для оброблення дичини та необхідної оборони від небезпечних
звірів є мисливський ніж, який в Україні офіційно визначено як
«мисливський ніж подвійного призначення». Такі ножі в розвинених країнах
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називають «багатоцільовим мисливським (польовим) ножем», який можна з
успіхом використовувати і для необхідної оброни від небезпечних звірів, і
для обробки дичини, і для розпалювання вогнища й облаштування ночівлі.
Такі ножі виготовляються загальновідомими фірмами – «Рендалл»,
«Фолькнівен», «Колл Стіл», «Гербер», «Бьоккер», «Муела» тощо.
Єдиним недоліком щодо використання «багатоцільових мисливських
(польових) ножів» в Україні є приналежність їх до холодної зброї.
Зазначений недолік деякими фірмами виправляється через прибирання
обмежувачів

на

відомих

моделях

«мисливських

ножів

подвійного

призначення» з перетворенням їх на мисливські ножі спеціального
призначення.
Узагалі техніко-криміналістичні вимоги методики розповсюджуються
на мисливські ножі спеціального призначення, які належать до мисливського
спорядження і призначені як для використання їх в умовах промислового або
спортивного полювання (зокрема й підводного), так і для господарських
потреб (для зняття шкіри свійських тварин та оброблення їхніх туш, як
господарсько-побутові ножі та допоміжні інструменти).
Так, згідно із зазначеною вище Методикою ножі мисливські
спеціального призначення є різновидом ножів господарсько-побутового
призначення і до холодної зброї не належать. Основне призначення таких
ножів полягає в тому, що вони застосовуються для виконання різних
господарсько-побутових операцій, що виникають у процесі полювання. До
ножів

мисливських

спеціального

призначення,

які

є

господарсько-

побутовими, належать такі, що слугують для обробки туш та/або зняття
шкіри як в умовах промислового або спортивного полювання, так і для
господарських потреб [213].
Згідно з конструктивними особливостями існують такі три види
мисливських ножів спеціального призначення – нескладені, складені,
розбірні.
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Основними конструктивними особливостями мисливських ножів
спеціального призначення є такі: вони мають складатися з клинка та руків’я,
які забезпечують безпечність застосування під час обробки туш дичини та
зняття з неї шкіри, а також при виконанні інших господарсько-побутових
операцій, наприклад для розпалювання вогнища й облаштування ночівлі.
Згідно із зазначеною Методикою встановлюються граничні умови для
ножів мисливських спеціального призначення, які є обґрунтуванням для
визначення їх не холодною зброєю, а предметами побутово-господарського
призначення: довжина клинка до 150 мм за наявності утику або обмежувача;
довжина клинка до 220 мм за відсутності утику або обмежувача; товщина
обуху менша за 2,4 мм; найбільший вигин обуха клинка наверх від умовної
лінії, що з’єднує вістря клинка і верхній край руків’я, перебільшує 15 мм;
найбільший вигин обуха клинка униз, до леза, перебільшує 5 мм; вістря
клинка виступає більш ніж на 5 мм над лінією обуха [213].
При цьому слід зазначити, що твердість клинків ножів мисливських
спеціального призначення цією методикою не регламентується Згідно з
чинним

в

Україні

законодавством

мисливські

ножі

спеціального

призначення, перебувають у вільному продажу. При цьому на їх придбання
не потрібно отримувати будь-якого дозволу.
За

системного

аналізу

спеціалізованих

інформаційних

джерел

установлено, що найбільш ефективними є мисливські ножі спеціального
призначення зі статичним клинком зазначених вище фірм. При цьому, на наш
погляд, найбільш ефективними є мисливські ножі спеціального призначення
з клинком і сорочкою, виготовленими з одного шматка металу. «Сорочка» –
частина

клинка,

на

якій

монтується

руків’я

з

двох

плашок,

які

виготовляються з дерева, пластмаси чи гуми. Дещо нижчу ефективність
мають ножі, руків’я яких монтується на хвостовику клинка. Хвостовик
клинка має меншу ширину, ніж клинок, і руків’я на ньому монтується
всадним засобом (характерний для ножів скандинавського типу). Основною
частиною такого ножа є корпус руків’я, що становить собою деталь фасонної
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форми із наскрізним отвором, що надягається на хвостовик і закріплюється
гайкою, або наконечником на кінці ножа, протилежного вістрю. Корпуси
руків’я ножів такого типу також виготовляється з дерева, пластмаси чи гуми.
Необхідною ознакою ефективності такого ножа є його здатність виконувати
більшість робіт, притаманних мисливському ножу подвійного призначення.
Якщо виключити такі властивості мисливського ножа подвійного
призначення, як добивання дичини та захист від небезпечних тварин, то всі
інші властивості цього ножа однакові з властивостями мисливських ножів
спеціального призначення, які не є холодною зброєю.
При цьому у зв’язку з тим, що клинки мисливських ножів спеціального
призначення не мають довжини, необхідної для ураження життєво важливих
органів небезпечних звірів, вони мають листоподібну форму, характерну для
«Скінерів» – ножів для білування дичини, що на сучасному етапі розвитку
мисливствознавства виготовляються зазначеними вище фірмами. Такі клинки
при відповідній товщині (близько 3 мм) можуть при довжині 100-120 мм і
ширині 45-50 мм навіть виконувати функції сокири. При цьому вістря у
сполучені із зазначеною формою клинка дозволить виконувати всі господарчі
роботи на полюванні. Також для більшої ефективності використання
зазначений ніж має руків’я з обґрунтованим вигином для більшої
ефективності

рублячих

ударів.

На

сучасному

етапі

розвитку

мисливствознавства таким ножем є ніж фірми «Бак» моделі «Omni Hunter».
Також не менш ефективними можуть бути на полюванні ножі фірм
«Браунінг» серії «Field Dyti X-Treme» та серії «Arbolito» фірми «Бьокер».
Вони також мають оптимальні для ефективної роботи мисливських ножів
спеціального призначення розміри і форми клинків та руків’їв.
Як свідчить практика, не менш ефективними щодо ножів з
листоподібною формою клинка є ножі скандинавського типу з руків’ям
всадного типу. При товщині менше 2,4 мм він з будь-яким обмежувачем не
підпадає під заборону як холодна зброя і при цьому задовольняє всі потреби
мисливців

скандинавського

півострова.

Кваліфікацію

скандинавських
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мисливців підтверджує той факт, що 2008 року на скандинавському
півострові було добуто 300000 лосів, з яких 100000 було закладено у
льодовики скандинавського півострова, 100000 продано до Європи й 100000
– до США.
Слід відзначити, що китайські ножові фірми, наприклад «Гранд Вей»,
роблять якісні копії ножів типу «Скінер» зазначених фірм, які мають високі
експлуатаційні якості. Також слід звернути увагу на той факт, що в
законодавстві про зброю України правового регулювання носіння холодної
зброї крім мисливської не існує.
Короткоклинкова холодна зброя призначена для ураження живої сили
супротивника в рукопашному бою при нападі або обороні. Але наразі
потрібно відзначити, що окремі фахівці з рукопашного бою вважають, що
при обороні не менш ефективно можна використовувати кухонні ножі –
предмети господарсько-побутового призначення [375, с. 7]. Зокрема, як уже
ми зазначали, за результатами системного аналізу, на сучасному етапі
розвитку суспільства на другому місці після вогнепальної зброї (37,4 %) у
протиправних проявах використовуються ножі, які належать до предметів
господарсько-побутового призначення (36,5 %) [184, с. 156].
Є слушним сказати декілька слів про зарубіжний досвід обмеження
законом обігу та застосування ножів:
1) Австралія: дозволено носити будь-які ножі за наявності законної
підстави. Такими підставами може бути робота поваром або в службі
порятунку. Невеликі ножі дозволено брати на пікнік для нарізування їжі.
Захист від нападів людей або звірів не вважається законною підставою. За
порушення закону загрожує конфіскація ножа і штраф або тюремне
ув’язнення, розміри і терміни якого залежать від законів конкретного штату
або території;
2) США: законодавство різних штатів по-різному обмежує обіг ножів.
У Техасі громадянин має право як відкрито, так і приховано носити ніж будьякої довжини крім двосічного й автоматичних. У деяких інших штатах
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заборонено нескладені або взагалі будь-які ножі за винятком кишенькових.
Загальнофедеральне законодавство визначає максимальну довжину клинка в
2,5 дюйма (близько 6,35 см);
3) Велика Британія: повністю заборонено будь-які автоматичні й
інерційні ножі. Поява в громадському місці з будь-яким ножем, клинок якого
перевищує два дюйми, розцінюється як носіння бойової зброї. Виняток
становлять професійні інструменти і «складні ножі»;
4) Ізраїль: офіційно заборонено носіння будь-якої холодної зброї
незалежно від довжини і типу, і навіть не передбачено видання дозволів на
його носіння;
5) Росія: відповідно до Закону «Про зброю» заборонено обіг
автоматичних, інерційних і гравітаційних (обтяжених) ножів з довжиною
клинка більше 90 мм, а також метальних ножів. Статті 222 та 223
Кримінального Кодексу Російської Федерації передбачають кримінальну
відповідальність за продаж і виготовлення холодної зброї. За порушення
правил носіння та зберігання холодної зброї можливе залучення до
адміністративної відповідальності (штрафу), і до кримінальної, якщо ним
було скоєно злочин [167].
Слід звернути увагу на поняття тактичного ножа: тактичний ніж – це
універсальний ніж для вирішення повсякденних завдань залежно від ваших
потреб: він підходить для використання в екстремальних ситуаціях, зокрема
за необхідності – і як зброя. Також існує висновок про те, що кухонний
(поварський) ніж – кращий універсальний ніж [379, с. 9, 26].
Відомий ніж міського типу Worden Taktical Medium, що не є холодною
зброєю, – ефективний засіб необхідної оборони. Цей ніж розроблено відомим
майстром-зброярем К. Уорденом, інструктором американських рейнджерів. З
2001 р. Уорден є головним консультантом з ударної та клинкової зброї
загону №1 «спецназу» збройних сил США. Він навчає «спецназівців»
рукопашного бою з використанням ножа, мачете, дубинки, палиць, а також
методів силового затримання. Довжина клинка цього ножа – 74 мм, товщина
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– 3,8 мм, руків’я має підпальцевий виступ для запобігання зісковзуванню
руки на клинок. У ножа немає стандартного обмежувача, який окрім
запобігання від зісковзування руки на клинок має запобігати проникненню
руки в тіло цілі. За всіма параметрами зазначений ніж не є холодною зброєю
відповідно до положень законодавства України. К. Уорден вважає, що
базовими для необхідної оборони є сікучі удари по руках та обличчю
нападника [35, с. 28-29].
Головною потребою до ножа в мовах тактики ведення дій необхідної
оборони,

за

Уорденом,

характеристиками,

є

пристосоване

руків’я
для

з

високими

вчинення

ергономічними

дугових

ударів.

За

порівняльного аналізу конструкції ножа К. Уордена й мисливського ножа
спеціального призначення з листоподібною формою клинка, характерною
для «Скінерів», установлено однакові робочі властивості. Тому всі
мисливські ножі спеціального призначення типу «Скінер», які не підпадають
під параметри холодної зброї, можуть бути використані для ефективного
самозахисту без завдання смертельних поранень [35, с. 28-29].
Саме тому зазначене обґрунтовує висновок про незначну соціальну
небезпеку короткоклинкової холодної зброї. А все вищевикладене дає
можливість сформулювати висновок, що мисливські ножі, які належать до
холодної зброї за законодавством України, необхідно вивести з юрисдикції
кримінально-правового регулювання й перевести в межі адміністративноправового регулювання, оскільки за своїми властивостями та цільовим
призначенням вони становлять незначну соціальну небезпеку.
Висновки до розділу 2
1. Установлено, що нормативно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні базується на загальній теорії правового
регулювання, яке полягає в тому, що за допомогою норм права,
об’єктивованих у вигляді законів та інших нормативно-правових актів,
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санкціонованих

державою

звичаїв, нормативних

правових

договорів,

правових прецедентів, установлюються обов’язкові правила поведінки, які
забезпечують певний режим обігу та застосування зброї в Україні,
ураховуючи соціальну корисність та об’єктивні обмеження в цій сфері.
2. Виявлено, що нормативне регулювання адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні здійснюється на основі
низки

адміністративних

нормативно-правових

актів,

які

прямо

чи

опосередковано регулюють цю сферу та відповідно до критеріїв спеціалізації
поділяються нами на спеціальні, дотичні та опосередковані.
3. Зазначено, що основними аспектами, які розкриваються в цих
нормативно-правових актах, є те, що: а) вітчизняне законодавство
встановлює певний адміністративно-правовий режим обігу зброї, тим самим
в Україні не застосовується правило вільного обігу зброї; б) встановлено
жорсткі правила щодо видання дозволів на придбання, зберігання,
перевезення й використання зброї, а також її зберігання та носіння;
в) продовжується небезболісний процес реформування адміністративноправового режиму обігу зброї, оскільки не всі нормативно-правові акти
приведено до єдиних стандартизованих правил, а тому деякою мірою
спостерігається

переживальна

дія

законів,

що

поширюється

на

правовідносини в цій сфері; г) в Україні відсутній єдиний нормативноправовий акт щодо обігу зброї та її застосування як посадовими особами, так
і громадянами, що отримали дозвіл на її використання. Нормативне
регулювання цієї сфери наразі здійснюється на основі не спеціально
прийнятого Закону, а підзаконного нормативно-правового акта – інструкції.
4. Доведено, що в розробленні нормативного регулювання необхідно
орієнтуватися на зарубіжний досвід такого регулювання, зокрема на
законодавство країн ЄС.
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5. Визначено, що нормативно-правове забезпечення адміністративноправового режиму обігу й застосування зброї – це система нормативноправових актів, які встановлюють засади та адміністративний інструментарій
засобів щодо реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері з
метою охорони та гарантування права громадян на безпечне життя й
самооборону.
6. Узагальнено поняття дозвільної системи та зазначено, що це
встановлена державою сукупність юридичних норм, яка передбачає
спеціальний порядок учинення певних юридично значущих дій відносно
поводження з особливими предметами, які за своїми властивостями
зумовлюють суспільну небезпеку.
7. Виявлено, що існує значний масив нормативно-правових актів, які
опосередковано стосуються питання врегулювання правовідносин у сфері
видання дозволів, а правовідносини в сфері обігу та застосування зброї в
межах дозвільної системи врегульовуються за допомогою відомчого
нормативно-правового акта – Постанови КМУ № 576.
8. Доведено, що дозвільна система у сфері обігу та застосування зброї
потрібна

для:

1) урегулювання

питань

щодо

видання,

анулювання,

переоформлення різноманітних дозволів у цій сфері; 2) установлення
переліку повноважень суб’єктів публічної адміністрації щодо видання,
анулювання,

переоформлення

3) попередження
поводження

зі

5) регламентації

незаконного
зброєю,
порядку

різноманітних

дозволів

обігу

4) установлення

зокрема
дій

при

її

зброї;

зберігання,
раптовій

її

у

обліку
втраті;

цій

та

сфері;
порядку
носіння;

6) превенції

безпідставного її застосування; 7) попередження посягань з її використанням.
9. Установлено, що основною метою дозвільної системи у сфері обігу
та застосування зброї є превенція безконтрольного володіння й користування
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нею для максимального унеможливлення завдання шкоди громадському
порядку та особистій безпеці громадян.
10. Визначено, що дозвільна система у сфері обігу та застосування
зброї – це встановлений порядок урегулювання суспільних відносин щодо
видання дозволів у цій сфері (на право придбання, зберігання, носіння,
перевезення і використання спеціально визначених видів зброї, засобів
індивідуального захисту та активної оборони, які можуть бути визнані як
зброя, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються
чи використовуються), а також чіткий перелік можливих і необхідних
варіативних дій для суб’єктів правовідносин у цій сфері з метою досягнення
бажаного результату, а також безпеки та захисту суспільного інтересу.
11. Установлено, що до зброї в Україні належать такі її види:
вогнепальна; холодна; холодна метальна; газова; пневматична; запалювальна;
нелетальна; пристрої, що мають конструктивні ознаки, але не належать до
холодної зброї завдяки відсутності можливості завдання небезпечних для
життя ушкоджень (зокрема пристрої дозованого фізичного впливу). Ці
пристрої можуть бути ефективними засобами необхідної оборони, адже не
завдають тяжких тілесних ушкоджень і в свою чергу викликають больовий
шок. При цьому вони потребують адміністративно-правового забезпечення їх
обігу та застосування, бо можуть бути використані для завдання побоїв.
12. Вказано, що імплементація Директиви Ради Європейського Союзу
від 18 червня 1991 року «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї»
має стати провідним документом адміністративно-правового забезпечення
обігу й застосування зброї в межах демократичної розвиненої держави.
13. Запропоновано поняття холодної зброї згідно із законодавством
розвинених країн вилучити з кола об’єктів регулювання кримінального
законодавства і ввести поняття небезпечних предметів як об’єктів
регулювання адміністративного права.
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14. Зазначено про необхідність віднести до небезпечних предметів
короткоклинкову

холодну

зброю

військових

зразків

із

розвиненим

обмежувачем і ввести адміністративно-правове забезпечення їх обігу й
кримінально-правове їх застосування.
15. Доведено, що короткоклинкова холодна зброя має незначну
соціальну небезпеку, а мисливські ножі, які належать до холодної зброї за
законодавством України, необхідно вивести з юрисдикції кримінальноправового регулювання і перевести у межі адміністративно-правового
регулювання, оскільки за своїми властивостями та цільовим призначенням
вони також становлять незначну соціальну небезпеку.
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РОЗДІЛ 3
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ
У СФЕРІ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ
3.1. Громадяни як суб’єкти обігу та застосування зброї в Україні
Питання щодо легального володіння зброєю в Україні знову набирає
обертів, оскільки явища незаконного обігу зброї та її безпідставного
застосування як цивільним населенням, так і посадовцями, стали буденним
явищем. Яскравим підтвердженням цього є нещодавня електронна петиція,
яка була підтримана підписами більше ніж 36 тис. громадян відносно
закріплення в Основному законі права громадян на вільне володіння
вогнепальною зброєю та прийняття Закону «Про цивільну зброю та
боєприпаси». Вищезгадана петиція була розглянута Президентом України з
досить очевидним висновком: «прийняття законів належить до повноважень
Верховної Ради України» [234]. Окрім цього законопроекту існує ще низка
подібних, однак поки що не прийнято жодного.
Але, незважаючи на відсутність централізованого нормативного
регулювання цієї сфери суспільного життя, громадяни, безперечно, є
центральними суб’єктами обігу та застосування зброїв Україні, оскільки
однією з проблем, які вже протягом багатьох років чекають свого вирішення,
є проблема особистої безпеки громадян. Це питання актуальне для кожного
громадянина України – від вищого керівництва до безробітного, тому що,
навіть не відкриваючи Конституцію, всі й так розуміють, що життя – це
найвища цінність, яку має людина. Відтак природним і логічним видається
бажання особи всіма можливими засобами захистити своє життя і життя
своїх близьких [306, с. 32].
Події на сході України змусили задуматись багатьох українців над тим,
де і як, легально чи ні, придбати вогнепальну зброю для захисту власного
життя, своїх близьких і домівки. Питання легалізації вогнепальної зброї в
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Україні викликає масу очікувань та асоціацій – від цілковитого схвалення до
сумнівного остраху, оскільки зараз зброя з Донбасу «розтікається» по
багатьох інших регіонах України [41].
На думку експертів, понад чотири мільйони одиниць нелегальної зброї
перебуває в Україні без урахування гранат, вибухівки та всіляких
боєприпасів. Такі дані наводять в Українській асоціації власників зброї.
Щоденні повідомлення про вибухи гранат, збройні напади й численні схрони
в мирних містах дедалі частіше вказують на значну прогалину з боку
держави в цьому питанні. В українській поліції попереджають: якщо зброя є
– вона обов’язково рано чи пізно стріляє. Тримати її просто так неможливо,
завжди є якась мета. Правоохоронці констатують, що кількість злочинів,
пов’язаних із незаконним обігом зброї, усього за один рік зросла вдвічі, і
пов’язують це з війною в східних областях. Загалом у незаконному обігу
перебуває понад 400 гвинтівок, рушниць і пістолетів. Однак кількість
учинених злочинів значно перевищує кількість тих, яким потенційно
запобігли [347].
Наприклад, нещодавно на Харківському шосе в Києві невідомі
поранили чоловіка, відкривши по ньому вогонь з вогнепальної зброї. Про це
повідомила начальник відділу комунікацій столичної Нацполіції О. Блищик:
«Інцидент стався в Дарницькому районі Києва, на Харківському шосе.
Попередньо встановлено, що невідомі з автомобіля зробили кілька пострілів
у чоловіка. В результаті потерпілого, 1987 р. н., з вогнепальним пораненням
руки доставили в лікарню. Йому надають медичну допомогу. Зловмисники
одразу втекли». За даними ЗМІ, інцидент стався на території автостоянки,
потерпілий нібито є власником СТО, він отримав важкі поранення.
Зловмисники зникли з місця події на автомобілі Daewoo. Розпочато
кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство)
Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисників. У ході
слідства буде встановлено, з якої зброї стріляли і мотиви вчинення
правопорушення [43].
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Також нещодавно в Рівному невідомий чоловік увірвався до
приміщення аптеки і, погрожуючи фармацевту пістолетом, забрав кошти й
нарковмісні препарати. Працівниця закладу встигла натиснути тривожну
кнопку. Коли поліцейські охорони прибули на місце події, зловмисник почав
тікати і стріляти в бік правоохоронців, у результаті чого постраждав 32річний старший сержант поліції. У нього медики діагностували проникне
поранення передпліччя. Сам зловмисник, тікаючи в поле, вистрілив собі в
скроню з пістолета, який з місця події вилучили і направили на експертизу до
Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За
життя чоловіка боролися медики, але 10 серпня він помер. Зловмисником
виявився 44-річний уродженець Квасилова, який останнім часом знімав
житло в Рівному. Чоловік ніде не працював, не мав сім’ї, зловживав
спиртними напоями і вживав наркотики [301].
Як зазначає доцент В. Варивода, у розвиненому демократичному
суспільстві кожен громадянин має максимум можливостей для охорони та
захисту порушених прав і свобод як власних, так і членів своєї родини,
близьких та інших осіб. Формуючись як незалежна та демократична держава,
Україна закріпила конституційне право кожного громадянина на захист свого
життя та здоров’я, життя та здоров’я інших людей від протиправних
посягань, повагу до гідності людини, недоторканність житла та приватної
власності, а також низку інших прав і свобод. Натомість будь-яке право
втрачає свій сенс, якщо в державі не створено відповідного законодавчого
механізму, який належним чином його закріплював би, забезпечував та
охороняв. Доводиться констатувати, що іноді неспроможність державних
органів ужити реальних заходів для захисту життя чи здоров’я, прав, свобод
та інших законних інтересів людини та громадянина створюють в Україні
сприятливі умови для протиправних посягань на життя, здоров’я громадян та
їх власність, а також на інші закріплені Конституцією права та свободи [46, с.
109]. Саме тому слушною є думка О. Романова про те, що одним з основних

162

способів захисту власного життя є право громадянина на придбання,
володіння, носіння та застосування зброї [306, с. 32].
Тобто основною метою для придбання, носіння, володіння та
застосування зброї громадянами є безпосередня реалізація конституційного
права особи на самооборону.
Неможливо не погодитися з думкою Л. Чистоклєтова про те, що
сьогодні законодавчо не врегульовано питання використання, застосування
зброї цивільним населенням з метою самозахисту, належним чином не
налагоджено систему спеціалізованого навчання цивільного населення
правил поводження з вогнепальною зброєю, знання її матеріальної частини,
основних вимог чинного законодавства щодо правових підстав використання
вогнепальної зброї. Виникає тотожність і пряма розбіжність двох інтересів: з
одного боку, частини суспільства та кожної окремої людини, які не
володіють зброєю і яким необхідно забезпечити захист від джерел
підвищеної небезпеки через можливість стати жертвою неправомірного
заподіяння фізичної (смерть людини, тілесні ушкодження, фізичний біль) або
майнової (викрадення, знищення або пошкодження майна) шкоди, а з іншого
– озброєння органів державної влади та фізичних осіб, у розпорядженні яких
перебуває зброя [360, с. 140].
Автори

проекту

Закону

«Про

вогнепальну

зброю

цивільного

призначення», обґрунтовуючи необхідність прийняття цього нормативноправового акта зазначають, що масова свідомість живе стереотипами щодо
необхідності збереження наявного порядку набуття та використання
вогнепальної зброї, оскільки існує острах зростання злочинності. Однак, як
свідчить зарубіжний досвід (Італія, Чехія, Швейцарія, Ізраїль, США, Грузія,
Молдова та ін.), гарантована державою можливість для громадян володіти
вогнепальною зброєю спричиняє зменшення рівня злочинності. Уже сьогодні
в Україні можна легко придбати будь-яку зброю, окрім пістолетів або
кулеметів, витративши до місяця часу та близько 50 доларів офіційних
платежів за оформлення дозволу на володіння зброєю. Таким чином, в
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Україні в цивільному обігу перебуває від одного до двох мільйонів лише
легальних одиниць вогнепальної зброї. Отже, легальна вогнепальна зброя в
Україні вже є, але сфера її набуття та обігу наскрізь корумпована та базується
на абсурдних засадах, що не відповідають загальним засадам і принципам,
що діють зараз у світі [275].
Супротивники легалізації зброї в один голос заявляють, що сьогодні
можна вільно отримати дозвіл на вогнепальну зброю, пройшовши всі
необхідні для цього процедури. Дійсно, отримати дозвіл можна без жодних
проблем, але лише на довгоствольну вогнепальну зброю. В Україні давно
існує парадоксальне явище, коли держава дає змогу на законодавчих основах
громадянину отримати дозвіл на володіння довгоствольною зброєю, а
короткоствольною

забороняє.

Парадокс

у

тому,

що,

наприклад,

довгоствольний автомат чи помпова рушниця мають більш летальний
характер дії на людину, ніж короткоствольний пістолет. Також супротивники
легалізації короткоствольної вогнепальної зброї традиційно вказують на
неготовність українського громадянина захищати самого себе. Мовляв, такий
крок спричинить хаос на вулицях, постійну стрілянину з трагічними
наслідками, зросте кількість самогубств через необережне поводження зі
зброєю тощо [41].
Таким чином, питання легалізації вогнепальної зброї в Україні для
потреб звичайних громадян уже давно є гострим та болючим і потребує
якнайшвидшого вирішення з боку парламентарів та суб’єктів публічної
адміністрації.
За думкою Л. Чистоклєтова, питання про вогнепальну зброю як засіб
самозахисту громадян від злочинних посягань, без сумніву, сьогодні є
надзвичайно актуальним, але в той же час складним для вирішення. Щодо
вирішення цього питання висловлюються різні погляди, які можна звести до
таких

двох

протилежних:

перший

–

легалізувати

короткоствольну

вогнепальну зброю, другий – не допустити володіння такою зброєю
цивільним населенням. На цей час у Верховній Раді України на розгляді
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також є три проекти Закону «Про зброю». У першому законопроекті,
розробленому Міністерством внутрішніх справ України, передбачено
надання громадянам права тільки на мисливську гладкоствольну й нарізну
вогнепальну зброю. Автори ж двох інших законопроектів відстоюють право
громадян не тільки на мисливську, а й на короткоствольну нарізну
вогнепальну зброю. Поняття «зброя», що наводиться в цих законопроектах,
має занадто розширене та надто перевантажене визначення: зброя – це
пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені, конструктивно
призначені й технічно придатні для ураження живої чи іншої цілі, подання
звукового чи світлового сигналу, які не мають іншого виробничого чи
господарсько-побутового призначення [360, с. 140].
Прихильники

легалізації

наводять

свої

аргументи:

по-перше,

зловмисники й так можуть мати при собі нелегальну зброю, по-друге,
правоохоронці
громадянина

не
від

завжди
злочинця,

ефективно
по-третє,

та

вчасно

можуть

захистити

володіння

зброєю

–

радше

профілактичний захід з метою попередження злочинних дій, адже в такому
разі зловмисник може остерігатися захисних дій жертви нападу. Легалізація
обігу зброї здатна частково вирішити значну проблему, яка вже є: багато
зброї із зони АТО нелегально потрапляє в інші регіони. У минулому році,
коли практично не було жодного контролю в зоні АТО, люди, які
переміщалися з Донбасу – військовослужбовці, добровольці, волонтери, –
брали для себе зброю не для злочинних цілей, а для самозахисту. Такі
громадяни реєстрували б зброю та володіли б нею цілком легально [41].
Вагомим аргументом за легалізацію короткоствольної зброї є те, що
вона посприяє успішному формуванню українського війська. Адже з позиції
зарубіжного досвіду взірцем є швейцарська або ізраїльська військові
системи. У цих двох країнах у разі небезпеки на захист своєї Батьківщини
може стати більша частина населення держави. Наприклад, у Швейцарії –
це 2,5 мільйона громадян. 1994 року Молдова і Придністров’я ухвалили
закони про зброю, які дозволяють їхнім громадянам володіти пістолетами й
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револьверами, так як в усьому світі. Уся статистика свідчить, що за півроку
після введення Закону в дію злочинність суттєво зменшилася. І це при тому,
що Молдова довгі роки утримувала в світі перше місце за вживанням
алкоголю, а зараз – друге. Таку ж тенденцію бачимо і в інших країнах: у
Литві, Латвії, Естонії зі збільшенням кількості легальної зброї на руках у
населення злочинність зменшується [41].
Мова йде про те, що відсутність централізованого нормативного
регулювання цієї сфери громадського життя суспільства вкрай негативно
впливає на вирішення суперечливих питань щодо забезпечення публічною
адміністрацією необхідного режиму обігу зброї, адже наразі нормативноправове врегулювання в цій сфері, що перебуває на рівні підзаконних актів, є
застарілим, складним і неузгодженим.
Правове регулювання питань у цій сфері в Україні розпочалося 17
червня 1992 р. із прийняттям Постанови Верховної Ради України «Про право
власності на окремі види майна» та Додатку № 2 до цієї Постанови, який
визначає спеціальний порядок придбання громадянами окремих видів майна.
Так, спеціальний порядок набуття права власності було поширено на
вогнепальну мисливську гладкоствольну й нарізну зброю, газові пістолети й
револьвери та патрони до них, холодну і пневматичну зброю. Надавши
громадянам право на придбання деяких видів зброї, необхідно було
визначити державний орган, який би займався безпосереднім контролем за
обігом зброї, а також сам порядок такого контролю. Так, 12 жовтня 1992 р.
Кабінет Міністрів України затверджує Положення «Про дозвільну систему»,
яка безпосередньо займається контролем за обігом зброї в Україні і входить
до структури Міністерства внутрішніх справ України [280; 306, с. 33].
Тобто, як бачимо, нормативне регулювання в цій сфері розпочалося зі
звичайних, так би мовити поточних, відомчих нормативно-правових актів
суб’єктів публічного адміністрування.
Розглядаючи громадян як суб’єктів обігу та застосування зброї через
призму необхідності самозахисту, слід зазначити, що порядок володіння,
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застосування і придбання засобів, які можуть бути для цього використані,
регулюється саме вищезгаданою Постановою Верховної Ради України, а
також Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок продажу,
придбання,

реєстрації,

обліку

і

застосування

спеціальних

засобів

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії».
При цьому встановлено спеціальний порядок набуття права власності
громадянами зброї з отриманням дозволу для таких видів зброї: на
вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю – органами внутрішніх справ
за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку; на вогнепальну
мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, гвинтівки, комбіновану
зброю з нарізними стволами) – органами внутрішніх справ за місцем
проживання особам, які досягли 25-річного віку; на газові пістолети,
револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозогінної та дратівної
дії, – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли
18-річного віку; на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду – органами
внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного
віку [293].
Також згідно із п.1 цієї Постанови до видів майна, що не може
перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних
організацій та юридичних осіб інших держав на території України, належить
зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, і боєприпасів до
неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаються
громадськими об’єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ) [293].
Ці правила було прийнято ще 1992 року, і до сьогодні вони чинні.
Пройшло вже більше 10 років, а змін не було. Світ не стоїть на місці,
суспільство розвивається, проте законодавці на це уваги не звертають.
Саме тому автори законопроекту «Про вогнепальну зброю цивільного
призначення» відстоюють позицію, що в Україні на сьогодні діє
неконституційна дискримінація громадян за віком щодо можливості набуття
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вогнепальної зброї, зокрема купувати гладкоствольну вогнепальну зброю
можна з 21-го року, а нарізну – з 25-ти. Водночас держава довіряє автомати
18-річним юнакам у збройних силах та інших військових формуваннях, але з
підозрою ставиться до своїх цивільних громадян. Подібне обмеження на
придбання вогнепальної зброї є не лише невмотивованим, а ще й
неконституційним [275].
Якщо брати за основу саме цей проект, то якщо його ухвалять, із 18 р.
(зараз – із 21 р.) буде дозволено володіти вогнепальною зброєю за умови, що
громадянин є психічно здоровим, несудимим і пройшов курс у ліцензованих
організаціях, що навчатимуть поводитися зі зброєю. Купувати може бути
дозволено всі види вогнепальної зброї, крім кулеметів і гранатометів, а також
зброї, випущеної до 1900 р. Органами влади у сфері обігу вогнепальної зброї
цивільного призначення мають бути МВС, Мін’юст і МОЗ. Бажаючих
придбати зброю зобов’яжуть пройти спеціальне навчання (теорію та
практику). По закінченні видадуть сертифікат. Навчання можуть здійснювати
будь-які суб’єкти господарювання, що матимуть дозвіл (зокрема й ті, що
продають зброю). Купуючи вперше такий товар, покупець зобов’язаний
отримати свідоцтво. Видаватимуть його продавці, які, власне, і мають
перевірити, чи не належить особа до однієї з груп, яким заборонено зброю.
Для цього відповідні органи влади створять реєстри. Власник зброї має право
її носити (але при собі необхідно мати свідоцтво на зброю). У публічних
місцях – носити приховано (у чохлі, сумці тощо) [269].
Таким

чином,

цим

законопроектом

буде

подолано

проблему

неналагодженої системи спеціалізованого навчання цивільного населення з
приводу правил поводження з вогнепальною зброєю, знання її матеріальної
частини, основних вимог чинного законодавства щодо правових підстав
використання вогнепальної зброї.
Зброю пропонують дозволити всім повнолітнім, окрім осіб, які
перебувають на обліку в психіатричних закладах; осіб, які перебувають на
обліку в наркологічних закладах; осіб, яких визнано недієздатними або
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обмеженодієздатними у зв’язку з наявністю у них психічного захворювання;
осіб, які мають судимості за умисні насильницькі злочини, за злочини проти
громадської безпеки або інші, пов’язані з незаконним обігом зброї [269].
У пояснювальній записці до проекту зазначено, що найкращою зброєю
для самозахисту є короткоствольна нарізна вогнепальна зброя (пістолети),
яка зараз заборонена. Таке вирішення питання володіння зброєю (щодо
заборони набуття пістолетів, однак можливості набуття гвинтівки) виглядає
нелогічним. Побоювання щодо зростання злочинності внаслідок «легалізації»
пістолетів не мають під собою підстав, оскільки, як свідчить статистика,
легальна вогнепальна зброя вкрай рідко використовується під час вчинення
кримінальних правопорушень. У той же час придбати її на «чорному ринку»
досить просто, що й роблять злочинці. Натомість законослухняні громадяни
позбавлені права на придбання такої вогнепальної зброї для самозахисту, що
зумовлює неможливість належної реалізації права на самозахист [275].
Якщо звернутись до зарубіжного досвіду щодо ставлення до зброї, то
тут не можна щось однозначно стверджувати, адже в різних країнах
законодавство по-різному регулює це питання. За критерієм регулювання
права населення на озброєний захист країни можна поділити на три групи:
перша група – держави, які повністю легалізували використання зброї та
надали її у вільний доступ (яскравим прикладом є США, адже досі в деяких
штатах легше одержати зброю, ніж водійські права); друга група – держави,
які легалізували використання зброї за умов проходження певної процедури з
визначення готовності громадянина отримати до рук зброю, тобто населення
озброюється за певною встановленою процедурою (прикладом таких країн є
Чехія, де для того, щоб отримати зброю, треба скласти своєрідний тест);
третя група – держави, які ще не легалізували використання зброї або
легалізували лише певний вид (короткоствольний або довгоствольний) зброї
(прикладом

таких

країн

може

бути

Україна,

в

якій

легалізовано

довгоствольну зброю, а також Японія, де немає навіть однієї одиниці зброї на
тисячу жителів) [41].
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Статистика

доводить,

що

легалізація

пістолетів

і

револьверів

призводить до суттєвого зменшення насильницьких злочинів. Переконливо
тут виглядають Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, де рівень злочинності
найнижчий у Європі. Коли ж говорити про досвід країн, ситуація в яких
ближча до українських реалій, то варто згадати Естонію, де зброю
легалізовано 1992-го року і де до 1999 року рівень насильства знизився
вп’ятеро, та Молдову, де короткоствольну зброю легалізовано законом 1997 го року, і це призвело до того, що до 2005 року рівень насильства знизився
удвічі. В обох країнах рівень убивств знизився на 20%. Контрастує з цим
відповідна статистика Росії, яка займає 2 місце в світі, після Колумбії, за
кількістю вбивств на душу населення і де зброя не є поширеною. Яка ж
ситуація з насиллям в Україні – мабуть, ні для кого не є секретом. Пояснити і
усвідомити причину таких даних не складно – чи бандит у темному
провулку, чи грабіжник, що захоче лізти до квартири, двічі подумає, перш
ніж це робити, бо немає гарантії, що потенційна жертва не озброєна. I
навпаки – беззахисність жертви завжди провокує агресора, що давно відомо
психологам і криміналістам [360, с. 140].
Зарубіжний досвід засвідчує неоднозначне ставлення до легалізації
зброї. Оскільки в Україні це питання також є актуальним, то Українська
асоціація власників зброї розробила Закон про легалізацію вогнепальної
зброї, який уже кілька місяців непорушно лежить у Парламенті, однак має всі
шанси бути прийнятим. Свою ініціативу його автори називають не чим
іншим, як опором «зашкарублій» системі й монополії силових державних
структур [41].
У законопроекті прописано, що органи місцевого самоврядування
створюватимуть

умови

для

належного

виховання

населення

щодо

поводження зі зброєю, дбатимуть про облаштування місць для стрільбищ,
зокрема комунальних, пропагуватимуть культуру володіння та користування
зброєю. У ньому також йдеться, що для отримання свідоцтва на володіння
зброєю особа має сплатити збір у розмірі п’ятисот неоподатковуваних

170

мінімумів доходів громадян, що становить близько 8 500 гривень. Сплачені
кошти надходитимуть до місцевого бюджету. Кожна особа, яка бажатиме
придбати зброю, зобов’язана пройти теоретичне, правове і практичне
навчання щодо її застосування. Законопроектом також вводиться таке
поняття, як «місця, вільні від зброї», коли фізична або юридична особа, орган
державної влади чи орган місцевого самоврядування має право встановити
обмеження або заборону носіння зброї на належній йому території – у
будівлі, споруді, її частині, прилеглій до них земельній ділянці, в іншому
приміщенні чи рухомому майні тощо [41].
Сьогодні навіть за наявності легальної вогнепальної зброї вдома її
вкрай важко використати під час самооборони, щоб потім не бути покараним,
–

пояснюють

ініціатори

законопроекту.

Засади

використання

зброї

(насамперед для самозахисту) мають бути змінені в інтересах громадян із
наданням можливості вільного застосування вогнепальної зброї для захисту
себе, членів сім’ї та інших осіб. Також змін потребують й інші засади
використання зброї, зокрема право на її ремонт, модифікацію. Зокрема на
сьогодні, згідно з чинною Інструкцією МВС, власну зброю ремонтують лише
злочинці, оскільки будь-які операції, пов’язані з ремонтом або модифікацією
зброї (хоча сучасна зброя в більшості випадків є модульною і не потребує
особливого вміння, щоб її полагодити), є поза законом. Також суворо
обмежується стрільба в «недозволених місцях», а процедура отримання
дозволу на обладнання тиру/стрільбища настільки забюрократизована, що її
практично неможливо пройти, а відтак у більшості населених пунктів немає
відведених місць для стрільби, а спроба постріляти в безлюдному яру поза
містом може закінчитися судовим вироком [269].
Таким чином, нагальність прийняття базового Закону в цій сфері
зумовлена об’єктивними причинами, зокрема й світовим прогресом. Саме
тому слід звернути увагу на той факт, що сьогодні відповідно до чинного
законодавства громадяни України можуть мати у власності в необмеженій
кількості такі види вогнепальної зброї: травматична, мисливська вогнепальна
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гладкоствольна зброя, мисливська вогнепальна нарізна зброя, газова зброя
(згідно з чинною редакцією Наказу МВС №622 такої категорії зброї в
правовому полі України вже не існує). При цьому володіння травматичною
зброєю дозволено в Україні лише певним категоріям громадян –
журналістам, народним депутатам, державним службовцям, близьким
родичам працівників суду та правоохоронних органів, особам, які беруть
участь у кримінальному судочинстві (наприклад, свідкам, що мають привід
турбуватися про своє життя), та громадянам, які беруть участь в охороні
громадського порядку та державного кордону, – «дружинникам» [18; 152].
Українська стрілецька асоціація навіть наводить алгоритм для
отримання дозволу на придбання переліченої зброї, зазначаючи, що
необхідно підготувати такі документи: 1) заяву щодо видання дозволу на
придбання зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ за місцем
проживання заявника (заповнюється у відділі дозвільної системи МВС);
2) картку-заяву (заповнюється у відділі дозвільної системи МВС); 3) медичну
довідку за формою № 127/o. Повна її вартість – у середньому близько
160 грн. залежно від медичного закладу. Медична довідка дійсна протягом
трьох років. Корінці про оплату всіх послуг треба зберігати; 4) довідку про
відсутність судимості. У МВС її видання коштує 90-100 грн., у приватній
юридичній конторі її можна замовити дистанційно, з доставкою, за 150200 грн. Видання потребуватиме від 1 до 12 робочих днів; 5) обов’язкове
страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути випадково
заподіяна третій особі. Страховка на три роки буде коштувати близько
50 грн. [18].
Як зазначає старший лейтенант міліції А. Шинкляр, для одержання
дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної,
гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв власниками
відповідно до п. 12.5. наказу МВС України № 622-1998 до органів внутрішніх
справ подають: заяву щодо видання дозволу на зберігання та носіння зброї на
ім’я керівника органу внутрішніх справ; дві фотокартки розміром 3х4 см;
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дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з
відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку,
відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення
коштів за надання відповідної платної послуги. Власник зброї пред’являє
договір страхування [286; 152].
При цьому аналогічні документи власники надають до міськрайорганів
внутрішніх справ для отримання дозволу на придбання та зберігання
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії (зокрема газової зброї), крім договору страхування [286].
На практиці, за ствердженням Української стрілецької асоціації, тим,
хто купує зброю вперше, необхідно пройти ліцензовані стрілецькі курси за
програмою МВС в одному зі стрілецько-спортивних клубів, товариств
сприяння обороні України. Курси будуть коштувати близько 200 грн., а по їх
закінченні видадуть довідку про вивчення матеріальної частини зброї. Крім
того необхідно сплатити вартість послуг дозвільної системи (близько 50 грн.)
із наданням відповідної квитанції. Подавши всі необхідні документи,
протягом місяця отримується дозвіл на придбання зброї (бланк суворої
звітності з трьох частин: першу одразу залишає собі МВС, з двома останніми
особа йде до магазину та купує зброю; магазин залишає собі другу частину, а
в третю продавці вписують характеристики придбаної зброї і віддають
покупцеві) [18].
Термін дії дозволу на придбання – 3 місяці. Протягом 10 днів після
придбання зброї її необхідно зареєструвати, звернувшись до того ж
підрозділу дозвільної системи, який видав дозвіл на придбання зброї,
надавши корінець дозволу, де зазначено характеристики зброї, а також дві
фотокартки розміром 3х4 см. Сплативши 100 грн. за виготовлення картки,
протягом двох тижнів особа отримує остаточний документ – дозвіл на
зберігання та носіння зброї. Маючи на руках дозвіл на зброю, необхідно
провести її контрольний відстріл для внесення результатів до бази МВС. В
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окремих випадках можна придбати в магазині зброю, яка вже пройшла
контрольний відстріл (про що вам в магазині видадуть відповідну
довідку) [18].
Таким чином, достатньо легко придбати будь-яку зброю, окрім
пістолетів або кулеметів, витративши до місяця часу та близько 50 доларів
офіційних платежів за оформлення дозволу на володіння зброєю, але в той
же час немає прозорості щодо всіх адміністративних процедур, які
відбуваються під час проходження алгоритму озброєння громадян.
Окрім того, сьогодні ми бачимо певний наступ на права власників зброї
в Україні. Верховна Рада України прийняла за основу президентський
«Проект Закону про правовий режим воєнного стану», який передбачає
вилучення легальної зброї під час воєнного стану. Тобто замість того, щоб
розглядати легальних власників зброї як фундамент територіальної оборони,
їх пропонують роззброїти, щоб диверсанти та мародери почували себе
комфортніше. А заборона роботи зброярських магазинів під час воєнного
стану призведе до масового звернення громадян на нелегальний ринок зброї,
проблема якого й так гостро стоїть в Україні.
Таким чином, у питанні легалізації зброї в Україні є релевантні
аргументи «за» і «проти», але все ж таки, зважаючи на такі аргументи та
приймаючи до уваги сучасну ситуацію на сході України, варто було б
легалізувати короткоствольну зброю і тим самим вкотре довести агресору,
що будь-які спроби просування вглиб нашої країни зустрінуть жорсткий опір
і зазнають невдачі так, як провалились перші кремлівські наміри зайняти
територію України по лінії Харківська-Дніпропетровська-Одеська області.
Легалізація зброї показала б, що, незважаючи на нерішучі та неефективні дії
з боку влади, українці самі здатні вкотре відстояти незалежність і цілісність
власної держави [41].
З іншого боку, може все обернутися так, як у бельгійців, коли в одному
з міст поліцейські застрелили озброєного чоловіка, який відмовився кинути
пістолет. Цей інцидент стався близько 18.00 у центрі міста. За словами
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очевидців, озброєний чоловік погрожував, що вистрілить у жінку. Поки не
відомо, чи стріляв підозрюваний, але прибрати зброю він відмовився. Після
цього поліцейський тричі вистрілив у нього. У поліції повідомляють, що
вони отримали повідомлення про те, що на вулиці перебуває озброєна
людина [42].
Відповідно все вищевикладене дає можливість сформулювати такі
висновки щодо визначення ролі громадян як суб’єктів обігу та застосування
зброї в Україні:
– питання легалізації вогнепальної зброї в Україні для потреб
звичайних громадян уже давно є гострим та болючим і потребує вирішення з
боку Верховної Ради України та органів виконавчої влади;
– основною метою для придбання, носіння, володіння та застосування
зброї громадянами є безпосередня реалізація конституційного права особи на
самооборону та обов’язку здійснювати захист вітчини;
– відсутність централізованого нормативного регулювання цієї сфери
громадського життя суспільства вкрай негативно впливає на вирішення
спірних питань щодо забезпечення публічною адміністрацією необхідного
режиму обігу зброї, адже наразі нормативно-правове врегулювання в цій
сфері, що перебуває на рівні підзаконних актів, є застарілим, складним і
неузгодженим;
– нормативне регулювання в цій сфері здійснюється відомчими
нормативно-правовими актами суб’єктів публічного адміністрування, а
порядок володіння, застосування і придбання засобів, які можуть бути
використані для самооборони, регулюється Постановою Верховної Ради
України «Про право власності на окремі види майна» та Додатком № 2 до
цієї Постанови, а також Постановою Кабінету Міністрів України «Про
порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних
засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії»;
– нагальність прийняття основоположного Закону в цій сфері
зумовлена об’єктивними причинами, зокрема й світовим прогресом;
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– наразі достатньо легко придбати будь-яку зброю, окрім пістолетів або
кулеметів, витративши до місяця часу та близько 50 доларів офіційних
платежів за оформлення дозволу на володіння зброєю, але в той же час немає
прозорості щодо всіх адміністративних процедур, що відбуваються під час
проходження алгоритму озброєння громадян.
Отже, громадяни України є центральними суб’єктами обігу та
застосування зброї в Україні, оскільки придбання, носіння, володіння та
застосування ними зброї є безпосередньою реалізацією гарантованого
державною конституційного права особи передусім на самооборону та
обов’язок щодо захисту вітчизни. При цьому державна влада має створити
оптимальний механізм реалізації цього права через прийняття відповідного
спеціального Закону та підзаконних нормативно-правових актів щодо
легалізації вогнепальної зброї в патріотів України та вилучення її в осіб,
щодо яких є перевірена інформація про їхню участь у сепаратистських діях.
3.2. Адміністративно-правовий
адміністрації,

які

статус

здійснюють

суб’єктів

публічної

адміністративно-правове

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Наше наукове дослідження має охопити важливі питання з обраної
нами проблематики. Так, з’ясування статусу публічної адміністрації дасть
змогу зорієнтуватися в правильному напрямку безпосереднього виконання
поставлених перед нами завдань. А оскільки у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї публічна адміністрація займає провідне місце, існує
необхідність дослідити це правове явище з усіх боків.
Процес побудови незалежної правової держави передбачає наявність
цілісної та ефективної системи органів державної влади, які мають
забезпечувати виконання завдань і функцій держави через управлінський
механізм, наділений владними повноваженнями [367, с. 97]. Саме тому все
частіше

сьогодні

поняття

«публічна

адміністрація»

зустрічається

в
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нормативно-правових актах України та працях деяких науковців [192, с. 522]
як сукупність владних суб’єктів, що забезпечує цей управлінський механізм.
За статистичними даними, в Україні зареєстровано більше 600 тисяч
власників вогнепальної зброї, у яких в особистому користуванні перебуває
майже 900 тисяч одиниць відповідної зброї [174], а явище незаконного обігу
зброї та її безпідставного застосування як цивільним населенням, так і
посадовцями вже стали буденним явищем. Тому в умовах сьогодення, як ми
вже не раз переконувалися, усе активніше набирає обертів у своїй
актуальності

питання

забезпечення

публічною

адміністрацією

всіма

можливими засобами і способами максимального упорядкування всіх
можливих відносин у цій сфері.
Доречною

є

думка

професора

В. Колпакова

про

те,

що

адміністративно-правові відносини формуються, як правило, в особливій
сфері суспільного життя – публічному адмініструванні – у зв’язку зі
здійсненням

суб’єктами

публічної

адміністрації

публічних

функцій.

Публічне адміністрування – це діяльність суб’єкта публічної адміністрації,
спрямована на виконання владних повноважень публічного змісту, що
відбувається

через

використання

засобів

управління,

надання

адміністративних послуг, участі у відносинах відповідальності суб’єктів
публічної адміністрації, застосування заходів впливу за порушення правил,
установлених публічною адміністрацією [179, с. 102-103].
Здійснивши власне наукове дослідження, Л. Бєлкін стверджує, що
термін «публічна адміністрація» уперше було використано в праві
Європейського Союзу. Власне тому можна погодитися з В. Колпаковим, який
вважає, що наукове осмислення й подальша розробка теорії публічної
адміністрації є важливим підґрунтям трансформування адміністративного
права України в сучасну юридичну галузь європейського змісту. Разом із
тим, говорячи про «публічну адміністрацію» чи «публічне адміністрування»,
важливо усвідомити, що в цьому контексті саме поняття «адміністрація»
походить від лат. administrare – «допомагати, прислужувати» (ad- + ministrare
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– «служити»). Попри дискусії в колі адміністративістів щодо справжнього
розуміння цього поняття, нейтральний щодо їх поглядів Вікісловник надає
саме

таке

його

значення.

Службовці,

що

здійснюють

«публічне

адміністрування», знають, що вони «служать» людям і суспільству, а не
«управляють» [27; 179, с. 102-103].
Як слушно зазначає професор Т. Кравцова, публічна адміністрація
здійснює певний цілеспрямований вплив її суб’єктів на ті сфери
життєдіяльності суспільства, які потребують такого впливу, з метою
узгодження та задоволення як інтересів держави, так і інтересів суспільства
[192, с. 523]. При цьому кожен суб’єкт публічної адміністрації наділений
відповідною компетенцією, яка, як правило, дає йому можливість вибирати в
конкретних ситуаціях той чи інший варіант поведінки, варіант конкретних
дій, тобто відбити зміст своєї регулятивної, сервісної або управлінської
діяльності [199, с. 471].
Таким чином, основне завдання публічної адміністрації полягає в
цілеспрямованому впливі певних владних суб’єктів на конкретну сферу
суспільного життя, що потребує на основі інтересу держави й суспільства
врегулювання шляхом реалізації їх законодавчо прописаної компетенції.
Професор В. Малиновський трактує термін «публічна адміністрація» як
сукупність державних і недержавних суб’єктів публічної влади, ключовими
структурними елементами якої є органи виконавчої влади та виконавчі
органи місцевого самоврядування [207, с. 168–169]. У свою чергу, на думку
Т. Кравцової, публічна адміністрація – це певним чином побудована система
органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти,
наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою
забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому. При
цьому їй притаманні властивості, які відрізняють її від інших державних
утворень і які можна побачити у визначенні цього поняття. Діяльність усіх
державних органів базується на певних принципах, не є виключенням і
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публічна адміністрація, вона також діє відповідно до певних принципів –
верховенства права, гуманізму, законності, демократизму, професійної
компетентності, відповідальності тощо [192, с. 523].
Виходячи з цього, публічна адміністрація у сфері забезпечення обігу та
застосування

зброї

є

сукупністю

передбачених

законодавством

уповноважених органів і посадових осіб, наділених адміністративноуправлінськими

функціями

щодо

належного

забезпечення

обігу

та

застосування зброї, діяльність яких базується на певних обов’язкових
адміністративних принципах із метою задоволення публічних інтересів у
межах сфери їх правового впливу.
Натомість суб’єкти владних повноважень в Україні та/або їх посадові
особи практично позбавлені такого розуміння. Так, за даними Вищого
адміністративного суду України, 2011 року розглянуто 3.609.861 позов
юридичних/фізичних осіб до СВП, з яких задоволено позовні вимоги у
3.314.965 справах (92 %). Ці дані свідчать про масові порушення владою прав
осіб. Подальше зменшення звернень до адміністративних судів свідчить не
про підвищення законослухняності СВП, а про прийняття в незаконний
(неконституційний) спосіб нормативних актів, що нівелювали можливості
осіб захищати свої соціальні права [27, с. 50].
За три роки функціонування адміністративної судової ланки стає
зрозумілим, що для окремих представників органів державної влади вона
стає дедалі більшим подразником. На семінарі, організованому Асоціацією
суддів України 24-28 листопада ц.р., де розглядалися основні питання
адміністративного судочинства, однією з найактуальніших була доповідь
судді ВАСУ Т. Весельської «Суб’єкт владних повноважень в контексті
Кодексу адміністративного судочинства України». Суддя проаналізувала
поняття суб’єкта владних повноважень. Так, у ст. 2 КАСУ закріплено, що
завданням адмінсудочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних і
юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від порушень з боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових
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і

службових

осіб,

інших

суб’єктів

при

здійсненні

ними

владних

управлінських функцій на основі законодавства, зокрема на виконання
делегованих повноважень. «Отже, в порядку адмінсудочинства передбачена
можливість оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних
повноважень», – підсумувала Т. Весельська. Але закріплене в КАСУ поняття
«суб’єкт владних повноважень» сьогодні не має належного й вичерпного
обґрунтування в адміністративно-правовій науці, тому сутність його й
характерні ознаки таких суб’єктів потребують деталізації. «Єдність у
розумінні змісту поняття «суб’єкт владних повноважень» дозволить
уникнути плутанини при визначенні конкретного позивача чи відповідача,
обсягу прав і обов’язків, якими наділяються суб’єкти владних повноважень у
судовому процесі», – зазначила доповідач [171; 334].
На її переконання, принципово важливим для правильного розкриття
юридичної природи правового статусу суб’єктів владних повноважень в
адмінпроцесі є однозначне визначення змісту поняття «суб’єкт владних
повноважень». Шукаючи визначення, хто ж такий суб’єкт владних
повноважень, можна дійти висновку, що це орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, посадова чи службова особа, інший суб’єкт при
здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема
при виконанні делегованих повноважень. У КАСУ термін «суб’єкти владних
повноважень» зустрічається всього у 20 статтях. Узагальнення цього поняття,
закріпленого п. 7 ч. 1 ст. 3 КАСУ, дає підстави зробити висновок, що таким
суб’єктом слід вважати: Президента України (ст. 102 Конституції); орган
законодавчої влади, тобто ВР України (ст. 75 Конституції); органи
виконавчої влади – КМУ, центральні й місцеві органи виконавчої влади
(ст.ст. 113, 118 Конституції, ЗУ «Про Кабінет Міністрів України», ЗУ «Про
місцеві державні адміністрації»); органи судової влади (ст. 124 Конституції,
закони України «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій
України»); представництво Президента України в АР Крим (ст. 139
Конституції, ЗУ «Про Представництво Президента України в Автономній

180

Республіці Крим»); прокуратуру України (ст. 121 Конституції); органи влади
АР

Крим

–

Верховну

Раду,

Раду

Міністрів;

міністерства

АРК,

республіканські комітети АРК; органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські, районні, обласні ради (ст. 140 Конституції України, ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні»); посадову чи службову особу зазначених
вище органів; інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських
функцій – наприклад, будинкові, вуличні, квартальні й інші органи
самоорганізації населення, громадські формування з охорони громадського
порядку й державного кордону (ст. 140 Конституції, закони України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про участь громадян в охороні
громадського порядку й державного кордону») тощо [171; 183; 334].
«Аналізувати визначення, можна зробити висновок, що суб’єкти
владних повноважень утворюють сукупність суб’єктів адміністративноправових відносин», – зазначила Т. Весельська. До цієї сукупності суддя
ВАСУ віднесла: орган державної влади, орган місцевого самоврядування,
посадову особу органу державної влади, службову особу органу державної
влади, посадову особу органу місцевого самоврядування, службову особа
органу місцевого самоврядування й інших суб’єктів при здійсненні ними
владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема на
виконання делегованих повноважень. За словами Весельської, цей перелік
суб’єктів владних повноважень і нормативно-правових актів, які регулюють
їх діяльність, попередньо дозволяє зробити низку висновків. «Передусім, він
є доволі широким, що лише ускладнює визначення конкретного суб’єкта як
одну із сторін адміністративного процесу, – зазначила вона. – Доступність
правосуддя, зокрема в адмінсправах, має забезпечуватися простотою й
зрозумілістю

процесуального

законодавства.

Однак

неоднозначний

і

широкий зміст поняття «суб’єкт владних повноважень» перешкоджає
здійсненню принципу доступності правосуддя, робить ускладненою чи навіть
неможливою реалізацію пересічними громадянами судового захисту власних
законних прав, свобод та інтересів» [48].
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Проте

Л.

Бєлкін

вважає,

що

імплементація

теорії

публічної

адміністрації в адміністративне право України відповідає європейському
курсу України. Однак нові поняття потрібно наповнювати новим змістом.
Так, публічна адміністрація має здійснювати публічне адміністрування на
засадах доброго врядування (good governance), що відповідає верховенству
права; налаштування на реальне служіння людині, забезпечення її прав,
свобод та інтересів; заборони зловживання владою; справедливості;
юридичної визначеності та контролю за здійсненням СВП дискреційних
повноважень [27, с. 55].
Відповідно до Конституції України та законів України владними
повноваженнями

наділено

державні

органи,

органи

місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб. А сама наявність владних
повноважень визначається правовим статусом, тобто обсягом прав та
обов’язків органів державної влади. Щодо органів публічної адміністрації, то
вони наділені адміністративно-правовим статусом [367, с. 98].
Таким чином, щоб з’ясувати адміністративно-правовий статус суб’єктів
публічної

адміністрації,

які

здійснюють

адміністративно-правове

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні, потрібно звернутися до
доктринальних підходів категоріального апарату цього явища, а потім
окреслити

систему

суб’єктів,

які

безпосередньо

наділені

владними

повноваженнями в цій сфері.
Загалом поняття «статус» є одним із фундаментальних у юридичній
науці, оскільки дає можливість визначити місце суб’єкта права в системі
суспільних відносин, його права й обов’язки стосовно інших суб’єктів [60,
с. 28]. Так, словник української мови трактує поняття «статус» як становище,
стан; певний стан чого-небудь [322, с. 402]. Етимологічно воно походить з
латини й означає правове становище осіб або організацій, установ тощо;
становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у
соціальній системі; установлене нормами права положення його суб’єктів,
сукупність їх прав і обов’язків [321, с. 565]. У свою чергу Н. Богданова
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вважає, що це теоретична конструкція, яка поєднує в собі нормативні
характеристики, теоретичні уявлення і практику реалізації правових
установ [30, с. 4].
Провівши відповідні дослідження, Б. Ринажевський зазначає, що,
розглядаючи

різні

визначення

поняття

правового

статусу,

можна

узагальнити, що правовий статус – це регламентоване нормами права чинне
становище суб’єкта в певній системі, яке залежить від структури, прав,
завдань і відповідальності. При цьому правовий статус суб’єктів права
складається з об’єктивних, фактично наявних елементів, виявивши та
проаналізувавши

які,

у

цілому

можна

пізнати

явище

комплексно.

Усвідомивши правовий статус як цілісну систему, серед структурних
елементів якої можна виділити головні, можна з’ясувати характер її
взаємозв’язків із середовищем функціонування. Застосовуючи системний
метод дослідження, можна визначити поняття «правовий статус» як
комплексне юридичне явище, що визначає статус (становище) суб’єкта у
відповідній системі, відокремити його статистичні й допоміжні елементи
[299, с. 18]. Відповідно поняття «правовий статус» охоплює своїм змістом
місце в системі державних органів конкретного суб’єкта, який безпосередньо
здійснює регулювальний вплив у конкретній сфері суспільного життя на
основі своєї компетенції.
Професор О. Музичук під правовим статусом суб’єкта адміністративно
правових відносин визначає систему закріплених у нормативно-правових
актах ознак, які визначають його роль, місце та призначення в системі
правовідносин, вказують на його відмінність від інших суб’єктів і порядок
взаємовідносин між ними [218]. Окрім цього професор А. Куліш зазначає, що
питання правового статусу державного органу в юридичній літературі
донедавна зводилося головним чином до визначення його компетенції,
установленого законодавством кола прав та обов’язків, що не розкриває
повністю змісту поняття «правовий статус» [197, с. 86]. Під правовим
статусом державного органу, як правило, розуміють певну сукупність
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повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких забезпечує
виконання покладених на нього завдань [348, с. 95]. Утім професор
О. Бандурка застерігає, що таке визначення є досить вузьким, воно не
охоплює значної частини питань організації та діяльності державних органів,
які визначають їх правовий стан або статус (ці два поняття часто
ототожнюються, розглядаються як синоніми) [24, с. 125].
Таким чином, є можливість стверджувати, що адміністративноправовий статус – це більш конкретне поняття, яке охоплює своїм змістом
певні складові елементи, за допомогою яких з’являється можливість
дослідити місце певного суб’єкта в усій системі регулювального впливу з
боку держави на певні суспільні відносини.
На

думку

Д. Цабрія,

правовий

статус

державних

органів

характеризується: а) офіційною назвою органу; б) порядком та способом його
утворення; в) територією діяльності; г) метою діяльності, завдань і функцій;
д) обсягом і характером владних повноважень; є) порядком вирішення в
органі підвідомчих питань; ж) відповідальністю; з) джерелами фінансування
органу; и) наявністю, або відсутністю прав юридичної особи; і) правом і
обов’язком мати певну внутрішню структуру; ї) правом та обов’язком
користуватися

державними

символами

[356,

с.

126-131].

Професор

А. Комзюк додає, що ще необхідно з’ясувати його місце в загальній системі
виконавчої влади, рівень і форму його правового регулювання; визначити
межі його відання, визначити сферу суспільних відносин, які регулюються
певним органом, перелічити об’єкти, йому підпорядковані, з’ясувати коло
завдань, на нього покладених, сукупність прав і обов’язків (правомочностей)
та його посадових осіб при виконанні покладених на орган функцій, тобто
визначити міру можливої поведінки органу та його посадових осіб при
виконанні ними своїх функцій (права), а також міру їх обов’язкової
поведінки (обов’язки) [180, с. 63]. На думку Д. Вечерні, доцільно також
з’ясувати: органом якого рівня влади є певний орган; до якого виду органів
влади він належить за своїм призначенням; хто утворює цей орган; кому він
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підпорядкований, піднаглядний, перед ким відповідальний; яку компетенцію
має цей орган; хто йому підзвітний та підконтрольний; якою є юридична
природа актів цього органу; якими державними символами він може
користуватися; які джерела фінансування органу; чи володіє орган правами
юридичної особи [49, с. 26-29]. Тобто це і є ті складові елементи, за
допомогою яких з’являється можливість схарактеризувати статус певного
суб’єкта публічної адміністрації.
Найдоречнішою, на нашу думку, є позиція М. Шиленка, який,
дослідивши це питання, зазначає, що адміністративно-правовий статус
органів публічної адміністрації включає в себе обсяг владних повноважень, а
саме

компетенцію,

закріплену

в

компетенційних

(або

«статутних»)

нормативно-правових актах, що доповнюється важливими елементами –
завданнями, функціями, характером взаємозв’язків з іншими органами
(як «по вертикалі», так і «по горизонталі»), місцем в ієрархічній структурі
органів виконавчої влади, порядком вирішення установчих і кадрових
питань [367, с. 99].
Таким чином, щоб з’ясувати сутність адміністративно-правового
статусу суб’єктів публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї, необхідно сформулювати перелік державний органів,
наділених

владною

компетенцією,

визначити

їх

місце

та

роль

у

регулювальному впливі, окреслити коло їх повноважень у цій сфері.
Статус, основні завдання, організація та принципи діяльності, права та
обов’язки, відповідальність у сфері обігу та застосування зброї мають бути
передбачені у спеціально створеному Законі, якого в цій сфері наразі немає.
Це дещо ускладнює процес визначення статусу публічної адміністрації в цій
сфері, адже необхідно проаналізувати низку відомчих нормативно-правових
актів.
За обсягом компетенції у сфері нормотворчої діяльності провідну роль
виконує Кабінет Міністрів України. Дослідники відзначають, що деякі
питання щодо обігу зброї регулюються іншими суб’єктами влади –
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наприклад, Верховною Радою та президентом України. Певні нормотворчі
повноваження мають і окремі органи виконавчої влади, серед яких провідне
місце посідає Міністерство внутрішніх справ України [150]. Також важливе
значення мають його структурні підрозділи, оскільки саме на них покладено
більшою мірою обов’язки із забезпечення цієї сфери.
Наразі ще діє Інструкція про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених

гумовими

чи

аналогічними

за

своїми

властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також
боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затверджена Наказом МВС
України від 21 серпня 1998 року № 622. Центральне й основоположне місце в
цій Інструкції займає МВС та його структурні підрозділи [152].
Основними завданнями органів внутрішніх справ у цій сфері є
запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання,
обліку,

охорони,

перевезення

та

використання

вогнепальної

зброї,

пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів за секунду (пневматична зброя) і холодної зброї (арбалети, луки з
зусиллям натягу тятиви більш ніж 20 кг, мисливські ножі тощо (холодна
зброя), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених

гумовими

чи

аналогічними

за

своїми

властивостями

метальними снарядами несмертельної дії та патронів до них, основних
частин зброї, бойових припасів до зброї та оголошеної зброї, вибухових
матеріалів і

речовин,

попередження

випадків їх

утрати, крадіжок,

використання не за призначенням і з протиправною метою [152].
Відповідальними підрозділами, за вищезгаданою Інструкцією, є ДГБ,
УВСТ, ДКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП, ГСУ, ДНДЕКЦ, ДРЗ, УМВС України
на транспорті, УДАІ, ДДСО, Головний штаб МВС. Зокрема ГСУ, Відділ
дізнання МВС України відповідальний за своєчасне та якісне розслідування
справ, пов’язаних із крадіжками зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, а
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також незаконним їх володінням, зберіганням і носінням; ДРЗ МВС України
– за виконання роботи щодо обліку, зберігання, знищення чи реалізації
вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї; Головний штаб МВС
України – за забезпечення приймання, зберігання та охорони черговими
частинами, міськрайлінорганами внутрішніх справ вилученої, добровільно
зданої та знайденої зброї; ДДСО МВС України – за забезпечення засобами
охоронної сигналізації об’єктів дозвільної системи, укомплектування
підрозділів воєнізованої охорони особовим складом, спроможним за своїми
діловими якостями та станом здоров’я забезпечити надійну охорону цих
об’єктів, тощо [152].
При цьому спостерігається переживальна дія цього акта суб’єкта
публічного адміністрування, оскільки він був прийнятий для деталізації
положень Закону України «Про міліцію», який на сьогодні втратив чинність
та отримав правонаступника «Про національну поліцію».
Узагалі на МВС покладено завдання з реалізації владно-розпорядчих
функцій, зокрема видання дозволів, контроль, видання нормативних актів
публічного

адміністрування

та

ненормативних

актів

публічного

адміністрування, забезпечення дотримання певних правил, своєчасне та
якісне розслідування адміністративних справ, перевірки або так звані
обстеження, організація постійної взаємодії оперативних служб, взяття на
облік експериментально відстріляних куль і гільз, створення державної
кулегільзотеки, зберігання відстріляних гільз і куль; виготовлення бланків
дозволів тощо.
Слід зазначити і про Національну поліцію, яка здійснює контроль за
дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил і
порядку

зберігання

й

використання

зброї,

спеціальних

засобів

індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових
речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які
поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ; здійснює у
визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої,

187

добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої
зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин і пристроїв, наркотичних
засобів або психотропних речовин; здійснює перевірку документів у особи, у
якої є зброя, обіг якої обмежено чи заборонено або для зберігання,
використання чи перевезення якої потрібен дозвіл, якщо встановити такі
права іншим чином неможливо; вилучає зброю, спеціальні засоби,
боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і
речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні
правила чи порядок та на які поширюється дозвільною системою органів
внутрішніх справ, а також опечатує й закриває об’єкти, де вони зберігаються
чи використовуються (зокрема стрілецькі тири, стрільбища невійськового
призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та
ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких
здійснюється

їх

продаж,

піротехнічні

майстерні,

пункти

вивчення

матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними
та їх застосування) у випадку виявлення порушення правил поводження з
ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці, до
усунення таких порушень; застосовує вогнепальну зброю як захід
поліцейського примусу тощо [126].
Застосування зброї працівниками правоохоронних органів як крайній
вияв адміністративного примусу регламентується законодавством і має свої
правові наслідки. Слід зазначити, що для всіх правоохоронних органів
загальною нормою щодо застосування зброї є приписи Закону «Про
національну поліцію». Цікавим є той факт, що відповідно до Закону України
«Про Службу Безпеки України» не тільки службові особи мають право на
користування зброєю, а й у деяких випадках, зокрема в разі наявності
небезпеки для життя і здоров’я особам, узятим ними під захист, можуть
видавати відповідно до чинного законодавства зброю [132].
Ще одним ваговим актом публічного адміністрування у цій сфері є
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від
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12 жовтня 1992 р. № 576, в якій зазначено, що контроль за дотриманням
посадовими особами міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої

влади,

підприємств,

установ,

організацій,

господарських

об’єднань і громадянами встановленого порядку виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і
речовин,

відкриття

лабораторій,

на

безпосередньо

та

які

функціонування

поширюється

МВС,

а

підприємств,

дозвільна

також

система,

МОЗ,

майстерень

і

здійснюється

Мінекоресурсів

і

Держнаглядохоронпраці [280].
Тобто, окрім Міністерства внутрішніх справ України, суб’єктами
публічного
застосування

адміністрування,
зброї,

є

ще

що

здійснюють

Міністерство

забезпечення

охорони

здоров’я

обігу

та

України,

Міністерство екології та природних ресурсів України та Державна служба
України з питань праці. Також окремі питання щодо обігу та застосування
зброї регламентують своїми відомчими актами й інші суб’єкти виконавчої
влади, діяльність яких побічно стосується цієї сфери публічного життя:
Міністерство доходів і зборів України, Державна інспекція України з питань
захисту прав споживачів, Міністерство екології та природних ресурсів
України, Державне агентство рибного господарства України, Міністерство
фінансів України, Міністерство інфраструктури України, Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України та інші.
Так, держінспектори органів Мінприроди, які відповідно до чинного
законодавства мають право на носіння відомчої зброї під час виконання
службових обов’язків, мають право застосовувати її як крайній захід у таких
випадках: для відбиття групового та збройного нападу на зазначену особу,
членів її сім’ї або окремих громадян, якщо їхньому життю чи здоров’ю
загрожує небезпека, для захисту від злочинних посягань на своє житло та
майно; для затримання особи, яка вчинила злочин і намагається втекти або
вчинити збройний опір; для відбиття збройного чи групового нападу на
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приміщення державного і громадського підприємства, установи, організації,
де працює ця посадова особа; для знешкодження тварин, що загрожують
життю чи здоров’ю посадової особи, членам її сім’ї або окремим
громадянам [154].
За законопроектом «Про вогнепальну зброю цивільного призначення»,
передбачено таку систему суб’єктів публічного адміністрування в цій сфері:
Міністерство юстиції України та його територіальні підрозділи; Міністерство
внутрішніх справ України та його територіальні підрозділи; Міністерство
охорони здоров’я та його територіальні підрозділи, органи місцевого
самоврядування [275].
Тобто наявність консолідованого нормативно-правового акту в цій
сфері значно покращила б і спростила процес реалізації в ній управлінського
механізму.
Зокрема слід звернути увагу на Міністерство юстиції України, яке
відповідно до Проекту Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси»
мусить забезпечувати формування державної політики у сфері державної
реєстрації прав; здійснювати нормативно-правове регулювання у сфері
державної реєстрації прав; затверджувати статут державного підприємства –
Адміністратора Єдиного державного реєстру зброї України, призначати та
звільняти його керівника; здійснювати контроль за використанням та
збереженням належного державному підприємству (Адміністратору ЄДРЗУ)
майна та здійснює інші повноваження, передбачені законами України [295].
Таким чином, не беручи до уваги загальну нормативну діяльність
держави, найбільший внесок в аналізовану сферу дослідження робить
Міністерство внутрішніх справ України разом з його структурними
підрозділами, далі має бути Міністерство юстиції України, а потім інші
суб’єкти виконавчої влади, діяльність яких побічно стосується цієї сфери
публічного життя.
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Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
статусу суб’єктів публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні:
– публічна адміністрація у сфері забезпечення обігу та застосування
зброї – це сукупність, передбачена законодавством, уповноважених органів і
посадових осіб, наділених адміністративно-управлінськими функціями щодо
належного забезпечення обігу та застосування зброї, діяльність яких
базується на певних обов’язкових адміністративних принципах з метою
задоволення публічних інтересів у межах сфери їхнього правового впливу;
– основне завдання публічної адміністрації полягає в цілеспрямованому
впливі певних владних суб’єктів на конкретну сферу суспільного життя, що
потребує на основі інтересу держави й суспільства врегулювання шляхом
реалізації їх законодавчо прописаної компетенції;
– поняття «правовий статус» охоплює своїм змістом місце в системі
державних органів конкретного суб’єкта, який безпосередньо здійснює
регулювальний вплив у конкретній сфері суспільного життя на основі своєї
компетенції, а адміністративно-правовий статус – це більш конкретне
поняття, яке охоплює своїм змістом певні складові елементи, за допомогою
яких з’являється можливість дослідити місце певного суб’єкта в усій системі
регулювального впливу з боку держави на певні суспільні відносини;
– статус, основні завдання, організація та принципи діяльності, права та
обов’язки, заходи соціального і правового захисту, відповідальність у сфері
обігу та застосування зброї мають бути передбачені у спеціально створеному
Законі, якого в цій сфері наразі немає;
– у цій сфері спостерігається переживальна дія акта суб’єкта
публічного адміністрування – Інструкції МВС від 21 серп. 1998 р. № 622,
оскільки її було прийнято для деталізації положень Закону України «Про
міліцію», який на сьогодні втратив чинність та отримав правонаступника
«Про національну поліцію»;
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– систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу
та застосування зброї можна окреслити таким чином: Міністерство
внутрішніх справ України та його структурні підрозділи, Міністерство
юстиції України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство
екології та природних ресурсів України, Державна служба України з питань
праці, а також ті, які стосуються побічно цієї сфери, – Міністерство доходів і
зборів України, Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів, Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне
агентство рибного господарства України, Міністерство фінансів України,
Міністерство інфраструктури України, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України та інші.
Отже,

адміністративно-правовий

статус

суб’єктів

публічної

адміністрації, які здійснюють забезпечення обігу та застосування зброї, їх
місце та роль у державному управлінні визначаються виходячи з їхніх
повноважень, що передбачені в різних нормативно-правових актах України й
на підставі яких здійснюється їхня забезпечувальна діяльність у цій сфері. Не
беручи до уваги загальну нормативну діяльність держави, найбільший внесок
в аналізовану сферу дослідження робить Міністерство внутрішніх справ
України разом з його структурними підрозділами, а потім інші суб’єкти
виконавчої влади, діяльність яких побічно стосується означеної сфери
публічного життя.
3.3. Адміністративно-правовий статус Національної поліції
у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Розглянувши адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної
адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні, постає цілком закономірна необхідність
звернути на них увагу та більш детально їх розглянути. Зокрема на
першочергову увагу заслуговує саме Національна поліція, оскільки вона є
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центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї.
Узагалі процес побудови незалежної правової держави передбачає
наявність цілісної та ефективної системи органів державної влади, які мають
забезпечувати виконання завдань і функцій держави через управлінський
механізм,

наділений

владними

повноваженнями

[367,

с.

30].

За

статистичними даними, в Україні зареєстровано понад 600 тисяч власників
вогнепальної зброї, у яких в особистому користуванні перебуває майже 900
тисяч одиниць відповідної зброї [174]. Тому в умовах сьогодення все
активніше

набуває

актуальності

питання

забезпечення

публічною

адміністрацією всіма можливими засобами і способами максимального
упорядкування всіх можливих відносин у цій сфері. І саме органам
внутрішніх справ України відводиться основна роль у забезпеченні режиму
обігу зброї та її застосування.
Як ми вже зазначали, основне завдання публічної адміністрації полягає
в цілеспрямованому впливі певних владних суб’єктів на конкретну сферу
суспільного життя, що потребує на основі інтересу держави й суспільства
врегулювання шляхом реалізації їх законодавчо прописаної компетенції.
Оскільки публічна адміністрація у сфері забезпечення обігу та
застосування

зброї

становить

собою

сукупність,

передбачену

законодавством, уповноважених органів і посадових осіб, наділених
адміністративно-управлінськими функціями щодо належного забезпечення
обігу та застосування зброї, діяльність яких базується на певних
обов’язкових адміністративних принципах з метою задоволення публічних
інтересів у межах сфери їх правового впливу, можна стверджувати, що
Національна поліція є одним із суб’єктів публічного адміністрування, що
здійснює забезпечення у сфері обігу та застосування зброї.
Як уже було зазначено в попередньому підрозділі, таке поняття, як
«правовий статус» охоплює своїм змістом місце в системі державних органів
конкретного суб’єкта, який безпосередньо здійснює регулювальний вплив у
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конкретній сфері суспільного життя на основі своєї компетенції, а
адміністративно-правовий статус – це більш конкретне поняття, яке охоплює
своїм змістом певні складові елементи, за допомогою яких з’являється
можливість дослідити місце певного суб’єкта в усій системі регулювального
впливу з боку держави на певні суспільні відносини.
Нагадаємо, що, на думку Д. Цабрія, правовий статус державних органів
характеризується: а) офіційною назвою органу; б) порядком та способом його
утворення; в) територією діяльності; г) метою діяльності, завдань і функцій;
д) обсягом і характером владних повноважень; є) порядком вирішення в
органі підвідомчих питань; ж) відповідальністю; з) джерелами фінансування
органу; и) наявністю або відсутністю прав юридичної особи; і) правом і
обов’язком мати певну внутрішню структуру; ї) правом та обов’язком
користуватися державними символами [356, с 126-131]. Професор А. Комзюк
додає, що ще необхідно з’ясувати його місце в загальній системі виконавчої
влади, рівень і форму його правового регулювання; визначити межі його
відання, сферу суспільних відносин, які регулюються цим органом,
перелічити об’єкти, йому підпорядковані, з’ясувати коло завдань, на нього
покладених, сукупність прав і обов’язків (правомочностей) та його посадових
осіб при виконанні покладених на орган функцій, тобто визначити міру
можливої поведінки органу та його посадових осіб при виконанні ними своїх
функцій (права), а також міру їх обов’язкової поведінки (обов’язки) [180,
с. 63]. На думку Д. Вечерні, доцільно також з’ясувати, органом якого рівня
влади є певний орган; до якого виду органів влади він належить за своїм
призначенням; хто утворює цей орган; кому він підпорядкований,
піднаглядний, перед ким відповідальний; яку компетенцію має цей орган; хто
йому підзвітний та підконтрольний; якою є юридична природа актів цього
органу; якими державними символами він може користуватись; які джерела
фінансування органу; чи володіє орган правами юридичної особи [49, с. 2629]. Тобто це і є ті складові елементи, за допомогою яких з’являється
можливість схарактеризувати статус суб’єкта публічної адміністрації.
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Найдоречнішою, на нашу думку, є позиція М. Шиленка, який,
дослідивши це питання зазначає, що адміністративно-правовий статус
органів публічної адміністрації включає в себе обсяг владних повноважень, а
саме

компетенцію,

закріплену

в

компетенційних

(або

«статутних»)

нормативно-правових актах, що доповнюється важливими елементами –
завданнями, функціями, характером взаємозв’язків з іншими органами (як
«по вертикалі», так і «по горизонталі»), місцем в ієрархічній структурі
органів виконавчої влади [367, с. 30-32].
Про необхідність створення поліції в Україні почали говорити з
моменту проголошення незалежності, проте реальні кроки в цьому напрямку
почалися лише 2014 року. Потрібно зазначити, що певні спроби в цьому
напрямку 2012 року, які проте не мали успіху, оскільки тодішня влада не
мала на меті перетворити міліцію з репресивного інструменту влади в
сервісну службу для населення, а натомість передбачала банальну зміну
назви «міліція» на «поліція» [163].
На жаль, недарма кажуть: як у Москві гукають, так у Києві і
відгукуються. 2011 р. Держдума Російської Федерації ухвалила новий закон
про поліцію. А в липні 2012 р. аналогічний законопроект (№ 10688) було
зареєстровано й у Верховній Раді України, причому ініціаторами створення
поліції

були

представники

фракції

Партії

регіонів

–

В. Грицак

і

В. Коновалюк. Згідно з вимогами законопроекту № 10688 працівники органів
внутрішніх справ, які виявили бажання йти на службу до поліції, «підлягають
позачерговій атестації в порядку та строки, визначені Міністерством
внутрішніх справ України». Для цього мають створити Департамент поліції,
у складі якого будуть відповідні служби – кримінальної поліції, поліції
громадської безпеки, транспортної поліції, досудового слідства, державної
охорони, внутрішньої безпеки, забезпечення, експертно-криміналістична, а
також Українське бюро Інтерполу [101].
Як зазначено в першій статті проекту Закону, «поліція є системою
озброєних правоохоронних органів держави». Вона (як, до речі, і міліція)
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призначена для «охорони та захисту прав, свобод та законних інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави та
територіальних громад від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю,
а також охорони громадського порядку, власності та забезпечення
громадської безпеки». У пояснювальній записці також ідеться про
необхідність зміни назви правоохоронного органу: «Авторами законопроекту
запропоновано поміж іншого замінити назву «міліція» на «поліція»,
виходячи з того, що згідно з етимологічними джерелами слово «міліція»
означає нерегулярні збройні формування, які використовуються зокрема й
для підтримки громадського порядку, формуються з добровольців і не
входять до складу офіційної системи державних правоохоронних органів під
час революційних перетворень у державі. У цьому значенні воно
використовується в більшості країн світу [101].
Міліція саме й була утворена як виконавчий орган з охорони
революційного суспільного порядку 1917 року після відомих революційних
подій, що відбулися в колишній Російській імперії. Надалі термін «міліція»
був сприйнятий радянським урядом Росії та поширювався на території країн,
що потрапили в сферу впливу СРСР. Натомість слово «поліція» за загальним
підходом означає систему державних служб і органів, що виконують на
професійній основі функції з охорони громадського порядку, боротьби зі
злочинністю. Тому слово «поліція» найбільш відповідає статусу та завданням
того органу, який на сьогодні в Україні називається міліція. Зміна назви
«міліція» на «поліцію» відповідає і європейським стандартам» [101].
Автори

аргументували

доцільність

прийняття

законопроекту

необхідністю сформувати належну правову основу діяльності поліції в
Україні відповідно до положень Конституції України, Закону «Про
Загальнодержавну

програму

адаптації

законодавства

України

до

законодавства Європейського Союзу» та європейських стандартів. Утім,
незважаючи на те, що законопроект було розроблено і представлено
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тодішньою правлячою більшістю, він завис на стадії розгляду й так і не був
прийнятий [163].
Тобто, як бачимо, 2012 р. тодішня влада не мала на меті перетворення
міліції з репресивного інструменту влади в сервісну службу для населення.
Проте в подальшому реформа Національної поліції України стала
комплексним проектом національного масштабу, в якому вперше поєдналися
тверда політична воля, нова професійна команда, нове законодавство,
повноцінна підтримка міжнародних партнерів і рішуче прагнення населення
до реальних змін. Зокрема на весні 2014 року серед експертів почалися
розмови стосовно проведення реформ у силовому блоці. Після проведення
виборів нової влади та формування складу законодавчих і виконавчих
органів почався процес складних реформ, метою яких було викорінення
корупції та беззаконня з судової та правоохоронної систем [163].
Для проведення якісних реформ владою прийнято рішення використати
успішний досвід зарубіжних партнерів. Саме з цією метою Кабінет Міністрів
України призначив Е. Згуладзе першим заступником міністра внутрішніх
справ, що зіграло значну роль у створенні й розвитку української поліції.
Е. Згуладзе була заступником міністра внутрішніх справ Грузії з 2005 до
2012 року в часи президента М. Саакашвілі й на цій посаді брала активну
участь у радикальному реформуванні грузинських органів внутрішніх справ.
Восени того ж року Міністр внутрішніх справ А. Аваков представив концепт
майбутньої реформи МВС, у якій передбачалося створення Національної
поліції як центрального органу виконавчої влади. Упродовж 2014-2015 років
йшла активна робота над Законом, який регулював би роботу поліції. Таких
законів було підготовлено два – від президента та від уряду. Урядовий
законопроект

отримав

назву

«Про

Національну

поліцію»,

а

його

альтернатива, підготовлена пропрезидентською більшістю, – «Про поліцію і
поліцейську діяльність». 21 травня 2015 року Верховна Рада України
підтримала в першому читанні законопроект № 2822 «Про Національну
поліцію».

За

відповідне

рішення

проголосували

284

нардепи

при
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226 мінімально необхідних, тим самим

Рада дала «зелене світло»

Національній поліції [163].
Тобто, як бачимо, в Україні на зміну міліції остаточно приходить
поліція.
Паралельно з підготовкою нормативної бази для майбутніх реформ
здійснювалися конкретні кроки в цьому напрямку. 19 січня 2015 р. МВС
України оголосило першу реформу в правоохоронних органах – реформу
ДАІ. Про це на брифінгу оголосила заступник глави МВС Е. Згуладзе. Вона
повідомила, що ДАІ буде повністю реорганізована зі звільненням усіх
співробітників, а натомість уже починається набір бажаючих у нову
патрульну службу, зокрема зі співробітників ДАІ. У наступні шість місяців
відбувалися добір нових кадрів та їх підготовка. У підготовці нових
патрульних поліцейських активно допомагали західні партнери. США
направила своїх інструкторів з Каліфорнії та Огайо, які провели практичні та
теоретичні заняття з новими майбутніми поліцейськими. 12 червня 2015 р. в
Національній академії внутрішніх справ міністр А. Аваков представив
особовому складу майбутнього очільника Департаменту патрульної служби
О. Савчина та керівника патрульної служби Києва О. Фацевича. А 2 липня
2015 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому
прийняла законопроект 2822 «Проект Закону про Національну поліцію». «За»
проголосували 278 народних депутатів. Цей законопроект визначає правові
засади організації та діяльності Національної поліції України, статус
поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній
поліції [163].
Саме

тому,

щоб

з’ясувати

адміністративно-правовий

статус

Національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні, потрібно звернутися до спеціально створеного нормативноправового акта – Закону України «Про Національну Поліцію», в якому й
передбачено всі такі складові елементи, за допомогою яких є можливість
схарактеризувати статус цього суб’єкта публічної адміністрації.
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Цей Закон набув чинності 7 листопада 2015 року, на підставі чого
втратив чинність Закон України «Про міліцію», який діяв на території
України ще з 1 січня 1991 року. 4 серпня Закон було підписано Президентом
України,

а

вже

6

серпня

було

опубліковано

в

газеті

«Голос

України» [215; 128].
Характерною рисою цього Закону є те, що набрання ним чинності
відбувалося в різні часові етапи на різних адміністративно-територіальних
одиницях України. Така ситуація була зумовлена тим, що впровадження
реформи міліції розпочалося задовго до прийняття уповноваженими
органами хоча б якихось нормативно-правових актів, що регулювали б це
питання, а тому вже фактично сформовані підрозділи новоствореної поліції
могли б залишитися не лише без нормативного регулювання їхньої
діяльності, але й без правової підстави їхнього існування взагалі. Так, щодо
поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві Закон України
«Про національну поліцію» набрав чинності в день його опублікування, а
щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові –
20 серпня 2015 року. Подібна ситуація була зумовлена тим, що вже 4 липня
2015 року розпочала свою діяльність у місті Києві патрульна служба, яка до
моменту набрання Законом чинності керувалася положеннями ЗУ «Про
міліцію» та прийнятим у рамках реформи Положенням про патрульну
службу МВС, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від
02.07.2015 року №796 [215; 126; 128; 260].
Щоб стати поліцейським, потрібно відповідати певним вимогам,
зокрема є такі вимоги до кандидатів у нову патрульну поліцію: 1) вік від
21 до 35 років; 2) повна загальна середня або вища освіта; 3) наявність
посвідчення водія категорії В; 4) відсутність судимості; 5) вільне володіння
українською мовою; 6) фізичне здоров’я та моральна стійкість; 7) прагнення
до якісних змін [248].
Серед кандидатів у поліцейські є випускники вишів, колишні
працівниці салонів краси, правоохоронних органів, професійні спортсмени,
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солдати, журналісти, молоді мами, звичайні хлопці й дівчата, які щиро
мріють змінити систему в країні. Вони навіть створили в соціальних мережах
спеціальні спільноти, в яких радяться, діляться, сваряться, дискутують і
описують весь процес добору. Вони підбадьорюють один одного в разі
невдачі, публікують свіжі тематичні новини. До слова, у мережі можна
знайти навіть ініціативну групу екс-кандидатів у патрульну поліцію – тих, які
вважають,

що

їх

несправедливо

не

допустили

до

подальшого

тестування [248].
Вважаємо за необхідне уточнити, коли і як відбувалося складання
присяги працівниками патрульної поліції: 1) у суботу, 4 липня 2015, на
Софійській площі в Києві працівники нової поліції склали присягу на
вірність Україні. Начальник управління патрульної служби Києва О. Фацевич
зачитав текст присяги. Після цього всі присутні на Софіївській площі
виконали Гімн України. Президент України П. Порошенко, який був
присутній на заході, привітав патрульних і нагадав про відповідальність,
покладену на них. Майже місяць патрульна поліція Києва працювала в
тестовому режимі й показала добрі результати своєї роботи; 2) 23 серпня
2015 року на площі Ринок у Львові склали присягу працівники патрульної
поліції Львова. Текст присяги зачитав начальник управління патрульної
служби Львова Ю. Золуля. Міністр внутрішніх справ України А. Аваков
закликав львів’ян підтримати поліцейських. Серед тих, хто приймав присягу,
була І. Кульчицька – невістка загиблого Героя України генерал-майора
Національної гвардії С. Кульчицького; 3) 25 серпня 2015 року в Одесі
працівники патрульної поліції склали присягу. За словами начальника
патрульної поліції Одеси Б. Федуна, сьогодні в Одесі на перше патрулювання
вийде 400 поліцейських. Патрульні будуть нести службу у складі нарядів.
Щодня на службу будуть заступати близько 45 автопатрулів, а також піші
патрулі.

Загальна

кількість

патрульних,

які

будуть

забезпечувати

правопорядок у Одесі, становитиме близько 800 працівників; 4) 26 вересня
2015 року в Харкові 800 патрульних поліцейських склали присягу на вірність
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українському народу. 27 з них пройшли службу в зоні АТО. На одне місце
патрульного претендували 11 осіб. Протягом десяти тижнів вони проходили
підготовку на базі Харківського національного університету внутрішніх
справ. Їх навчали найкращі тренери України, Канади і США. За два місяці ще
200 поліцейських приєднаються до своїх колег [163].
Після прийняття присяги поліцейськими в Харкові міністр внутрішніх
справ України А. Аваков заявив про те, що добровольчі батальйони
інтегруються в нові поліцейські та гвардійські підрозділи. Багато бійців
виявило бажання працювати в патрульній поліції, КОРД, а також у
Нацгвардії, де також створюються нові підрозділи. Він також зазначив, що
спеціальні підрозділи міліції будуть перетворені в спеціальні поліцейські
підрозділи, які залишаться до того часу, допоки буде потрібна спеціальна
поліція

для

підтримки

правопорядку

на

фронті

і

прифронтових

територіях [101].
З 6 жовтня в головних повітряних воротах України – аеропорту
«Бориспіль» – почала працювати нова поліція. Відтепер гостей термінала Д
зустрічають і проводжають працівники патрульної служби

столиці.

80 поліцейських працюють у чотири зміни – по 20 правоохоронців у кожній.
Їхнє завдання – охорона громадського порядку в терміналі Д, на
привокзальній площі та робота на трасі Київ – Бориспіль. У терміналі для
працівників патрульної служби облаштовано кімнату для Чергової частини та
кімнату для відпочинку. У складі зміни перебуває два автопатрулі. Один із
них об’їжджає привокзальну площу та контролює, щоб водії не паркували
машини в невстановлених місцях. Другий убезпечує трасу Київ –
Бориспіль [52].
А 9 жовтня 2015 року в Україні заступила на службу дорожня
патрульна поліція. Уперше ділянку міжнародної траси М-06 (Е-40) «КиївЧоп» між Києвом і Житомиром цілодобово патрулюватимуть 6 екіпажів
дорожньої патрульної поліції (12 поліцейських). Основні завдання дорожньої
поліції – профілактика ДТП і допомога людям [52].
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Також цього дня 800 патрульних Києва отримали свої перші офіцерські
погони. Урочиста церемонія відбулася 9 жовтня на території Управління
патрульної служби м. Києва. Погони 22 командирам поліцейських рот вручив
міністр внутрішніх справ України А. Аваков. Кабінет Міністрів України
своєю Постановою від 13 жовтня 2015 року № 834 створив у регіонах
структурні підрозділи поліції охорони як територіальні органи Національної
поліції, а також ліквідував низку територіальних органів МВС. Згідно з цією
Постановою як територіальні органи Національної поліції створено
Департамент поліції охорони (як міжрегіональний територіальний орган
Національної поліції); Відділ поліції охорони об’єктів стратегічного
значення, а також управління поліції охорони в областях, Києві, Автономній
Республіці Крим і м. Севастополі, Криворізький міський відділ Управління
поліції охорони в Дніпропетровській області, Маріупольський міжрайонний
відділ Управління поліції охорони в Донецькій області, а також Управління
поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві [163].
Повернемось до безпосереднього аналізу Закону «Про Національну
Поліцію». Він визначає правові засади організації та діяльності Національної
поліції України – центрального органу виконавчої влади, який служить
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку. Її діяльність
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
внутрішніх справ України, при цьому поліція у процесі своєї діяльності
взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а
також органами місцевого самоврядування [126]. Її очолює Голова, якого
призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Міністра внутрішніх справ. Він затверджує структуру центрального органу
управління та територіальних органів, а також кошторис за погодженням з
Міністром внутрішніх справ. Національна поліція є юридичною особою
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публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства [281].
Основними своїми завданнями в цілому й у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї зокрема поліція має: забезпечення публічної безпеки і
порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави; протидію злочинності; надання в межах, визначених законом,
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин
або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [126].
Наприклад, нещодавно в Одесі до поліції звернулися двоє громадян, які
розповіли, що на одній з вулиць Малиновського району, біля сміттєвого баку,
вони виявили поліетиленовий пакунок з предметами, зовні схожими на
вогнепальну зброю. Найбільше хвилювало небайдужих громадян те, що
небезпечний пакунок могли знайти діти та отримати ушкодження, або він міг
потрапити до рук досвідчених зловмисників, які скористалися б ним у своїх
протиправних цілях. На місце події була негайно направлена слідчооперативна

група

Малиновського

відділу

поліції

та

інспектори-

вибухотехніки. Ними встановлено, що в пакунку перебували: корпус від
гранати Ф-1, запал УЗРГМ, 9-міліметровий пістолет «ПМР» без магазину,
пістолет «Perfekta FBI 8000» калібру 8 мм із магазином без набоїв, металевий
предмет, схожий на пістолет, на рукоятці якого зображена німецька свастика,
пістолет чеського виробництва калібру 6,35 мм без магазина, 15 патронів та
1 гільза калібру 6,35 мм, 24 патрони та 3 гільзи калібру 9 мм, 5 куль калібру
9 мм, 26 патронів калібру 9 мм, два магазини від автомату Калашникова з
патронами калібру 5,45 мм у кількості 60 штук і металевий ніж [45]. Таким
чином поліції вдалося попередити потрапляння в незаконний обіг
вогнепальної зброї.
Різновидом діяльності поліції також є пошук викраденого майна
(наприклад, у Львові до поліції звернувся 60-річний львів’янин, який
повідомив, що з квартири його доньки на другому поверсі житлового
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будинку викрали з сейфу мисливський карабін «Форд 201» із документами,
який зареєстрований на зятя) [346].
Слід зазначити, що наразі у сфері забезпечення обігу та застосування
зброї Національна поліція здійснює контроль за дотриманням фізичними та
юридичними

особами

спеціальних

правил

і

порядку

зберігання

й

використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної
оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів,
матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система органів
внутрішніх справ; здійснює у визначеному законом порядку приймання,
зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої
вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв,
вибухових речовин і пристроїв, наркотичних засобів або психотропних
речовин; здійснює перевірку документів у особи, у якої є зброя, обіг якої
обмежений чи заборонений або для зберігання, використання чи перевезення
якої потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та
матеріали, інші предмети, матеріали й речовини, щодо зберігання і
використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які
поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує і
закриває об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються (зокрема
стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди,
підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних
засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні
майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів,
правил поводження з ними та їх застосування) у разі виявлення порушення
правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують
громадській безпеці, до усунення таких порушень; застосувати вогнепальну
зброю як захід поліцейського примусу тощо [126].
Застосування зброї працівниками правоохоронних органів як крайній
вияв адміністративного примусу регламентується законодавством і має свої
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правові наслідки. Слід зазначити, що для всіх правоохоронних органів
загальною нормою щодо застосування зброї є приписи Закону «Про
національну поліцію», де зазначено, що застосування вогнепальної зброї є
найбільш суворим заходом примусу, а поліцейський уповноважений на
зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і
використання лише за умови, що він пройшов відповідну спеціальну
підготовку [126].
Таким чином, Законом передбачаються умови, за яких поліцейський
може безпосередньо використовувати зброю. Вона застосовується у
виняткових випадках. У Законі наведено вичерпний перелік підстав для
застосування зброї. Сформульовано ці підстави у вигляді мети, для
досягнення якої може бути застосована зброя. Закон прямо вказує, що «зброя
може бути застосована для…». Тому, наприклад, наявність «нападу на
поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи
здоров’ю» є лише підставою для застосування зброї. А от чи була сама подія
винятковим випадком, вирішуватиметься в кожному конкретному випадку,
виходячи з обстановки події, характеру та інтенсивності посягання, наявності
можливості усунути небезпеку іншим способом і т. ін. [373].
Таким чином, підставами застосування поліцейським зброї є такі:
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у разі загрози
їхньому життю чи здоров’ю; 2) для захисту осіб від нападу, що загрожує
їхньому життю чи здоров’ю; 3) для звільнення заручників або осіб, яких
незаконно позбавлено волі; 4) для відбиття нападу на об’єкти, що
перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а
також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення; 5) для затримання
особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину
та яка намагається втекти; 6) для затримання особи, яка чинить збройний
опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю
людей та/або поліцейського; 7) для зупинки транспортного засобу через його
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пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю
людей та/або поліцейського [126].
При цьому слід звернути увагу, що Закон дозволяє застосовувати
зброю для зупинки транспортного засобу через його пошкодження, тобто
пошкодження транспортного засобу, а не «пошкодження» водія чи пасажира.
Фактично невиконання законної вимоги поліцейського щодо зупинки
транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи
здоров’ю людей та/або поліцейського, є підставою для застосування зброї,
але тільки у виняткових випадках, наявність чи відсутність яких
установлюється в кожній конкретній ситуації [373].
При цьому Законом передбачено, що в обов’язковому порядку
потрібно зробити попередження про необхідність припинення протиправних
дій і намір використання цього заходу примусу. Застосування вогнепальної
зброї без попередження допускається: 1) при спробі особи, яку затримує
поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього,
скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї; 2) у разі
збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової
техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи
здоров’ю людей; 3) якщо особа, затримана чи заарештована за вчинення
особливо

тяжкого

чи

тяжкого

злочину,

втікає

із

застосуванням

транспортного засобу; 4) якщо особа чинить збройний опір; 5) для
припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю [126].
Як приклад наведемо такий: до чергової частини Каланчацького
відділення поліції (Херсонська область) надійшло повідомлення про те, що
жінка просить допомоги біля контрольно-пропускного пункту «Каланчак».
На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та бійці роти
патрульної поліції особливого призначення «Херсон». Правоохоронці
встановили, що в жінки виник конфлікт з активістами-учасниками «Блокади
Криму». Під час перевірки один з активістів спрямував пістолет на
поліцейського роти «Херсон». Працівник поліції попередив правопорушника
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вголос про можливе застосування зброї та здійснив постріл вгору. Останній
не припинив протиправних дій, після чого поліцейський був змушений
застосувати зброю та здійснив постріл у праву ногу активісту [258].
До речі, поліцейський може використати вогнепальну зброю для
подання

сигналу

тривоги

або

виклику

допоміжних

сил,

або

для

знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та
інших осіб [126].
Окрім того, органи Національної поліції мають повноваження з
видання та анулювання дозволів на придбання, зберігання, носіння,
перевезення й використання зброї, спеціальних засобів індивідуального
захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів,
інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких
установлено спеціальні правила, на які поширюється дія дозвільної системи
органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів,
де вони зберігаються чи використовуються, діяльність стрілецьких тирів,
стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів, підприємств і
майстерень із виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких
здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та
активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування [294].
Тобто на такого суб’єкта публічного адміністрування як поліція, у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї покладено чималий перелік
обов’язків перед суспільством і державою.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
статусу Національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї
в Україні:
– поняття «правовий статус» охоплює своїм змістом місце в системі
державних органів конкретного суб’єкта, який безпосередньо здійснює
регулювальний вплив у конкретній сфері суспільного життя на основі своєї
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компетенції, а «адміністративно-правовий статус» – більш конкретне
поняття, яке охоплює своїм змістом певні складові елементи, за допомогою
яких постає можливість дослідити місце певного суб’єкта в системі
регулювального впливу з боку держави на певні суспільні відносини;
– адміністративно-правовий статус Національної поліції у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї є подвійним: з одного боку,
поліцейські мають право на зберігання, носіння та застосування вогнепальної
зброї, з другого – поліція є основним суб’єктом публічної адміністрації, що
здійснює адміністративні режимні дії у сфері обігу зброї, що перебуває в
цивільних осіб;
– основним базовим і одночасно спеціальним Законом у сфері
адміністративно-правового статусу Національної поліції щодо забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні є Закон України «Про Національну
Поліцію», у якому й передбачено всі складові елементи, за допомогою яких є
можливість схарактеризувати статус цього суб’єкта публічної адміністрації;
– Національна поліція – центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
– її діяльність спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра внутрішніх справ України, при цьому поліція у
процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими
органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування;
– на поліцію у сфері забезпечення обігу та застосування зброї
покладено чималий перелік обов’язків перед суспільством і державою.
Отже, національна поліція – це центральний орган виконавчої влади,
який у сфері забезпечення обігу та застосування зброї має подвійний
адміністративно-правовий статус: з одного боку, поліцейські мають право на
зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї, з другого – поліція є
основним суб’єктом публічної адміністрації, що здійснює адміністративні
режимні дії у сфері обігу зброї, яка перебуває в цивільних осіб, основна мета
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цього суб’єкта у сферах забезпечення обігу та застосування зброї, надання
сервісних послуг (видання та анулювання дозволів) – забезпечення
максимального контролю за дотриманням режиму обігу зброї, протидія
незаконному

обігу

зброї

та

її

безпідставному

застосуванню

через

використання законодавчо прописаних процедур.
3.4. Адміністративно-правовий статус Збройних сил України
у сфері забезпечення обігу та застосування зброї
У

сфері

обігу

та

застосування

зброї

суб’єкти

публічного

адміністрування не тільки створюють ефективні механізми для забезпечення
цієї сфери, а й успішно ними самостійно користуються. Мова йде
безпосередньо про носіння, зберігання, застосування, облік зброї певними
конкретними публічними суб’єктами. Дослідження цього питання є
надзвичайно актуальним, оскільки незаконний обіг зброї та її безпідставне
застосування не лише цивільним населенням, а й посадовцями, наразі є
буденним явищем.
Попередньо ми вже наголошували, що основне завдання публічної
адміністрації полягає в цілеспрямованому впливі певних владних суб’єктів
на конкретну сферу суспільного життя, що потребує на основі інтересу
держави й суспільства врегулювання шляхом реалізації їх законодавчо
прописаної компетенції. А оскільки публічна адміністрація у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї становить собою сукупність,
передбачену законодавством, уповноважених органів і посадових осіб,
наділених адміністративно-управлінськими функціями щодо належного
забезпечення обігу та застосування зброї, діяльність яких базується на
певних обов’язкових адміністративних принципах з метою задоволення
публічних

інтересів

у

межах

сфери

їх

правового

впливу,

можна

стверджувати, що Збройні Сили України є одним із суб’єктів публічного
адміністрування, що здійснює забезпечення у сфері обігу та застосування
зброї, оскільки Україна, ураховуючи необхідність забезпечення власної
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воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі
підтримання

міжнародної

стабільності,

як

суверенна

і

незалежна,

демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили України з
необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності [136].
24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
військові формування в Україні», якою визначила: «підпорядкувати всі
військові формування, дислоковані на території України, Верховній Раді
України; утворити Міністерство оборони України; Урядові України
приступити до створення Збройних Сил України». Фактично цією
Постановою було покладено початок будівництву Збройних Сил України як
важливого інституту держави і невід’ємного елемента її воєнної організації.
Історію будівництва Збройних Сил України можна поділити на кілька
основних етапів: перший – формування основ Збройних Сил (1991-1996 рр.);
другий – подальше будівництво Збройних Сил (1997-2000 рр.); третій –
реформування Збройних Сил (2001-2005 рр.); четвертий – розвиток Збройних
Сил (2006-2011 рр.). З 2012 року розпочато новий етап військової реформи –
реформування й розвитку Збройних Сил [158; 267]. Хоча треба констатувати,
що всі ці зусилля були нівельовано зрадницькою політикою режиму В.
Януковича (усі провідні посади у Збройних Силах України займали російські
агенти). Фактично на момент окупації російськими військами АРК і початку
військової агресії на Донбасі (2015 р.) у складі Збройних сил України не було
боєздатних частин.
Восени-взимку 1991 р. було підготовлено важливі документи, що стали
нормативно-правовою базою формування Збройних Сил України. 11 жовтня
1991 року Верховна Рада затвердила Концепцію оборони і будівництва
Збройних Сил України та постановила створити Раду оборони України,
затвердила склад посадових осіб, які до неї входять, а також Положення про
таку Раду. У Концепції передбачалося, що Україна поступово, з урахуванням
усіх факторів національної безпеки, реалізовуватиме намір стати в
майбутньому нейтральною, без’ядерною державою, яка не братиме участі у
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військових блоках, натомість дотримуватиметься всіх договорів і угод щодо
незастосування ядерної зброї. Концепція визначала, що Збройні Сили
України складатимуться з трьох видів: сухопутних військ (військ наземної
оборони), військово-повітряних сил і сил протиповітряної оборони (військ
повітряної оборони), військово-морських сил. У Концепції було визначено
повноваження Міністра оборони України і Головного штабу Збройних Сил
України [158].
Однією з найважливіших і суперечливих проблем у всьому комплексі
питань військової сфери була проблема ядерної зброї. Після розпаду
Радянського Союзу Україна стала власником третього за величиною
ядерного потенціалу у світі. На озброєнні військових формувань в Україні
перебувало 130 міжконтинентальних ракет РС-18 на рідкому паливі з
шістьма ядерними боєголовками кожна і 46 ракет РС-22 на твердому паливі з
десятьма боєголовками. В усьому світі ці ракети були відомі як СС-19 та
СС-24 відповідно. В Україні було також розгорнуто повітряний компонент
стратегічних

сил,

який

складали

21

бомбардувальник

ТУ-95мс

та

19 бомбардувальників ТУ-160 з боєкомплектом до 500 крилатих ядерних
ракет.

Верховна

Рада

України

затвердила

принцип

без’ядерності,

закріплений у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня
1990 року. Україна зобов’язалась вивезти до Росії ядерну зброю для її
розукомплектування під спільним контролем. Виходячи з проголошених
зобов’язань щодо без’ядерного статусу, Україна обрала компромісний і
найбільш реальний у тих умовах шлях забезпечення своєї безпеки – шлях
ядерного роззброєння. Концепція його розкривалася у такій формулі: ядерне
роззброєння в обмін на спільний контроль за цим процесом, фінансову
компенсацію і гарантії національної безпеки [162].
6 грудня 1991 року Верховна Рада України приймає надзвичайно
важливі для військового будівництва закони – «Про оборону України» і «Про
Збройні Сили України». Того ж дня було затверджено текст Військової
присяги, яку в залі Верховної Ради першим склав Міністр оборони України
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генерал-полковник К. Морозов. 3 січня 1992 р. розпочався процес
приведення до добровільної присяги на вірність народові України
дислокованих на українській території військ. Указом Президента України
від 5 квітня 1992 року № 209 на базі сил Чорноморського флоту почалося
формування органів управління Військово-Морських Сил України. У
середині червня 1992 року Верховна Рада України ратифікувала Договір про
звичайні збройні сили в Європі, яким визначалися максимальні рівні
озброєння і військової техніки для України. Необхідно було скорочувати
кількість танків на 5300 одиниць, бойових броньованих машин –
на 2400 одиниць, бойових літаків – на 477 одиниць. До реалізації цих завдань
Україна приступила вже 18 серпня 1992 року [103; 136; 137; 158; 349].
Згідно з Указом Президента України від 28 січня 1993 р. на базі
військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони розпочалося
формування єдиного виду Збройних Сил України – військ повітряної
оборони. Остаточне їх об’єднання передбачалося завершити до 30 листопада
1995 року. 19 жовтня 1993 року Верховна Рада України розглянула План
проведення організаційних заходів у Збройних Силах України. Було
прийнято Постанову «Про загальну структуру, чисельність та матеріальнотехнічне забезпечення Збройних Сил України», якою було визначено
чисельність Збройних Сил – 455 тис. військовослужбовців. На цьому ж
засіданні Верховної Ради було затверджено Воєнну доктрину України, яка
визначила необхідність приведення системи оборони країни відповідно до
сучасних геополітичних і геостратегічних умов, перегляду та уточнення
завдання і змісту діяльності всіх державних структур, організацій і закладів,
причетних до забезпечення воєнної безпеки України. 1994 р. закінчилося
міждержавне переміщення військових кадрів. З 1991 до 1994 р. з України до
інших держав було переведено близько 12 тис. офіцерів і прапорщиків, понад
33 тис. повернулося на Батьківщину, зокрема 27982 офіцери. Подальше
будівництво Збройних Сил України супроводжувалося значним скороченням
чисельності особового складу та озброєнь. За рахунок розформування деяких
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частин,

удосконалення

організаційно-штатної

структури

чисельність

Збройних Сил України станом на кінець 1995 р. було скорочено до 400 тис.
осіб [162].
Згідно з Указом Президента України від 23 травня 1996 р. у складі
Збройних

Сил формується

командування

сухопутних

військ, якому

підпорядковуються органи управління та війська військових округів. З
причин

відсутності

належної

нормативно-правової

бази

та

добре

обґрунтованих теоретичних положень щодо створення нового виду Збройних
Сил України 1996 року процес об’єднання ВПС та військ ППО було
призупинено. На 1 червня 1996 р. Україна завершила процес свого ядерного
роззброєння, на її території не залишилося жодного ядерного боєзаряду або
боєприпасів [162].
Як бачимо, перший етап – найскладніший у будівництві Збройних Сил
України (1991-1996 рр.). Саме в цей період закладено основи національного
війська незалежної держави.
У січні 1997 р. Президентом України було затверджено Державну
програму будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до
2005 року. З цього розпочався другий етап військового будівництва в
Україні. Перший рік реалізації положень Державної програми будівництва та
розвитку Збройних Сил України вніс суттєві зміни до переліку заходів і
термінів їх виконання. 21 січня 1997 р. Указом Президента України було
затверджено положення «Про Міністерство оборони України» та «Про
Генеральний штаб Збройних Сил України». Міністерство оборони і
Генеральний штаб Збройних Сил уперше отримали свої окремі положення,
що

було

не

лише

подальшим

відповідальності,

але

демократичного

цивільного

Повноваження

й

упорядкуванням

важливим

Генерального

кроком

контролю
штабу

над

Збройних

на

їх

повноважень

шляху

становлення

оборонною
Сил

і

України

сферою.
значно

поширилися на здійснення планування оборони держави й оперативного
управління. Відтепер Генеральний штаб Збройних Сил України отримав
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право на здійснення контролю за виконанням завдань з організації оборони
держави всіма військовими формуваннями України. Було суттєво уточнено
повноваження Міністерства оборони. 1997 р. вперше було проведено цикл
стратегічного планування оборони України. За його підсумком Президентом
України затверджено Стратегічне рішення на застосування Збройних Сил
України. На початку червня 1997 р. було невдало для України вирішено одне
з найбільш складних питань – про Чорноморський флот. Було підписано
Угоду про статус, умови та термін перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України. 1 серпня 1997 р. Україна вперше
святкувала День Військово-Морських Сил України [158].
З 1998 р. запроваджено нову систему військово-адміністративного
розподілу території України. Замість військових округів було утворено
оперативні

командування.

Функціонально

вони

стали

оперативно-

стратегічними об’єднаннями, призначеними для виконання як у мирний, так і
у воєнний час оперативних, мобілізаційних завдань і завдань територіальної
оборони у встановлених для них межах, а також технічного, тилового,
медичного та інших видів забезпечення військ (сил), що перебувають на їх
територіях незалежно від відомчої підпорядкованості [158].
Згідно з пропозиціями Президента України Постановою Верховної
Ради України від 22 грудня 1998 р. було затверджено чисельність Збройних
Сил: станом на 31 грудня 1998 року – 320 тис. військовослужбовців і 100 тис.
працівників; на 31 грудня 1999 року – 310 тис. військовослужбовців і 90 тис.
працівників. Під час реалізації Державної програми будівництва та розвитку
Збройних Сил України щодо удосконалення структури військ (сил) постійно
враховувалися

результати

заходів

оперативної

підготовки

органів

управління. Планування та проведення заходів оперативної підготовки стало
здійснюватися за єдиним замислом і планом та на єдиному оперативностратегічному фоні. З початку 1999 р. здійснено перехід на нову систему
тилового

забезпечення

за

територіальним

принципом.

Завдяки

її

впровадженню вдалося уніфікувати і скоротити кількість тилових структур,
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забезпечити інтеграцію ресурсів, сил і засобів тилу й комплексне та
ефективне їх використання в інтересах усіх структур Збройних Сил
України [162].
Це був другий етап історичної ретроспективи розвитку Збройних Сил
України, і саме так відбувалось подальше їх будівництво.
Період виконання Державної програми реформування та розвитку
Збройних Сил України (2001-2005 рр.) можна вважати третім етапом
будівництва Збройних Сил України. З метою подальшого вдосконалення та
підвищення ефективності системи управління збройними силами Указом
Президента

України

від

20

серпня

2001

р.

введено

посади

головнокомандувачів видів Збройних Сил України [162].
22 березня 2001 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про
розвідувальні органи України». Це логічно завершило тривалий етап
обговорення та ввело у правову сферу діяльність спеціальних органів
державної влади, серед яких – розвідка Збройних Сил України. 2002 року
було завершено розформування 43 Ракетної армії. Цим Україна ще раз
продемонструвала

світовій

спільноті

обов’язковість

у

дотриманні

міжнародних зобов’язань з без’ядерного статусу держави. У 2004-2005 роках
здійснено перехід Збройних Сил з чотиривидової на тривидову структуру
шляхом створення на базі ВПС і військ ППО єдиного виду Збройних Сил –
Повітряних Сил у складі трьох повітряних командувань («Захід», «Південь»,
«Центр») і тактичної групи «Крим». Важливим елементом у запровадженні
механізму демократичного цивільного контролю над Збройними Силами
України стало створення 2005 р. консультативно-дорадчого органу –
Громадської ради при Міністерстві оборони України. Головні командування
видів Збройних Сил України були переформовані в командування видів з
відповідною оптимізацією їх структури та чисельності. З трьох оперативних
командувань залишилися два (Західне та Південне), а Північне оперативне
командування переформовано в територіальне управління «Північ». З метою
оптимізації системи оперативного (бойового) та матеріально-технічного
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забезпечення сформовано Командування сил підтримки. До його складу
увійшли понад 50 військових частин і підрозділів забезпечення [162].
Загальна чисельність особового складу Збройних Сил України станом
на

кінець

2005

р.

складала

245

тис.

осіб,

зокрема

180

тис.

військовослужбовців. Співвідношення між видами збройних сил становило:
сухопутні війська – до 40 %; повітряні сили – до 24 %; військово-морські
сили – до 8 %; органи військового управління, військові навчальні заклади,
установи – до 28 %. За результатами виконання Державної програми
реформування та розвитку Збройних Сил України протягом 2001-2005 років
відбулися суттєві зміни у структурі Збройних Сил і системі управління
військами. Так, було запроваджено функціональний принцип побудови
Збройних Сил та їх застосування. Здійснено розподіл функцій та
повноважень між Міністерством оборони України та Генеральним штабом
Збройних Сил України. Функціональними структурами Збройних Сил стали
Об’єднані сили швидкого реагування, Основні сили оборони і Стратегічні
резерви. Пріоритет у формуванні було надано Об’єднаним силам швидкого
реагування. Загалом упродовж 2001-2005 років було проведено близько
16 тис. організаційних заходів з реструктуризації Збройних Сил [158].
Четвертий етап будівництва Збройних Сил України розпочався
2006 року з виконання завдань, визначених Державною програмою розвитку
Збройних Сил України на 2006-2011 роки. Відповідно до Указу Президента
України від 1 лютого 2007 р. «Про затвердження Положення про
проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних
Сил України» розпочалося впровадження служби у військовому резерві
Збройних Сил України. 2009 року було розширено коло осіб, які мають право
вступу на військову службу за контрактом. За результатами реалізації
Концепції кадрової політики у Збройних Силах України з 1 січня 2010 року
запроваджено систему кадрового менеджменту централізованого типу,
спрямовану на забезпечення потреб військ (сил) в особовому складі,
сприяння кожній особі в індивідуальному розвитку та можливості реалізації
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її потенціалу, бачення кожним військовослужбовцем перспективи свого
кар’єрного зростання. Створено 25 територіальних центрів комплектування
військовослужбовцями служби за контрактом [162].
Головною подією 2010 Р., яка визначально вплинула на безпекову
ситуацію, стало оголошення Законом України «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики» позаблокового статусу України, що означає її неучасть
у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та
розвитку

європейської

системи

колективної

безпеки,

продовження

конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору
та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять
взаємний інтерес. Відповідно до цього було конкретизовано порядок
застосування Збройних Сил України [158].
У квітні 2011 р. Указом Президента України затверджено Положення
про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб
Збройних Сил України, у яких конкретизовано завдання цих органів
військового управління, виходячи з нових умов функціонування Збройних
Сил. Удосконалено систему військової освіти та науки. Створено потужні
видові навчально-наукові центри, до складу яких входять навчальні
підрозділи

(факультети,

кафедри

академій

(університету),

коледжі

сержантського складу) та наукові підрозділи (наукові центри). Це дозволило
зосередити на єдиних навчальних базах підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації військових фахівців усіх рівнів військового
управління, забезпечити інтеграцію військової освіти та науки, зменшити
бюджетні видатки на їх утримання [158].
Набули системності заходи з усунення суперечностей щодо свободи
віросповідання у Збройних Силах, було опрацьовано механізми задоволення
релігійних потреб віруючих військовослужбовців. 2009 р. створено Раду у
справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України. З метою
сприяння проведенню ефективної державної політики з питань сім’ї,
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гендерної рівності, подальшого згуртування військових колективів у
Збройних Силах створено ради сімей військовослужбовців [158].
Загалом протягом 2006-2011 років удосконалено структуру та
скорочено чисельність Збройних Сил, сформовано корпус швидкого
реагування сухопутних військ, реформовано систему військової освіти,
кадрового

і

медичного

забезпечення,

розширено

сферу

діяльності

міжнародного військового співробітництва. Чисельність Збройних Сил
зменшено з 245 тис. до 192 тис. осіб [162].
Питому вагу бойових з’єднань і військових частин доведено до 47 %,
військових частин і підрозділів логістики, військових навчальних закладів,
установ та організацій – до 53 %. Уточнено розподіл бойового складу
Збройних Сил за функціональними структурами. Кількість вищих військових
навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів зменшено з 60 до 31. Зріс масштаб навчань з органами військового
управління, військами (силами). Проведено сім основних широкомасштабних
навчань (тренувань). Поновлено підготовку військовозобов’язаних на
навчальних

(перевірочних)

військовозобов’язаних
структур.

Проведено

співробітництва.

У

із
4,3

зборах

і

залученням
тис.

період

підготовлено
245

заходів

2006-2011

понад

військових

тис.

організаційних

міжнародного
років

16

військового

понад

23

тис.

військовослужбовців узяли участь у 95 міжнародних навчаннях (52 – за
межами України, 43 – в Україні). Майже 6 тис. військовослужбовців
виконували миротворчі завдання у складі 13 миротворчих місій в 11 країнах
світу. У Збройних Силах продовжено виконання заходів щодо участі у
Процесі планування та оцінки сил у рамках програми «Партнерство заради
миру» і реалізації положень Концепції оперативних можливостей НАТО.
Прийнято на озброєння 112 нових і модернізованих зразків озброєння та
військової техніки. Закуплено понад 1300 нових і модернізованих основних
зразків ОВТ і понад 7 тис. одиниць іншого військового майна [162].
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2012 рік було ознаменовано визначною подією – 20-ю річницею участі
України в миротворчих операціях і місіях ООН з підтримання миру. Активна
миротворча діяльність Збройних Сил України стала важливим чинником
зовнішньої політики держави та сприяла підвищенню авторитету України у
світі. На кінець 2012 р. чисельність Збройних Сил становила до 184 тис. осіб,
зокрема – до 139 тис. військовослужбовців [162].
З метою підтримання високого морального духу особового складу
Збройних Сил України, виховання у військовослужбовців почуття особистої
відповідальності за захист Батьківщини, розуміння засад державної політики
та заходів, що здійснюються в інтересах забезпечення національної та
міжнародної безпеки, 5 лютого 2013 р. Наказом Міністерства оборони
України було затверджено Концепцію ідеологічної роботи у Збройних Силах
України. З метою її реалізації введено новий предмет у системі бойової
підготовки – воєнно-ідеологічну підготовку [162].
Після перемоги в Києві Революції Гідності в лютому 2014 р. Росія
розпочала військову агресію проти української держави. Першим її етапом
стала окупація. Наступним етапом агресії стало захоплення проросійськими
активістами адміністративних будівель і відділків міліції в містах Донбасу
(Слов’янську, Бахмуті та Краматорську). У відповідь на це українська влада
оголосила про проведення антитерористичної операції, що переросла в
повноцінну війну. Незважаючи на численні докази присутності російських
військ на території України, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення
в Україну, відтак з українського боку війна розглядається як неоголошена
[158]. Загалом доктрина цієї агресії Росії проти України від світових
військових аналітиків отримала назву «Гібридної війни» [158].
Період від 2015 характеризується якісно новим створенням війська:
збільшено чисельність до 250 тисяч, збільшено фінансування. Переглянуто
майже всі чинники формування нового війська на стандартах НАТО. Усю цю
титанічну роботу підкреслив у своєму виступі до 25-річчя Незалежності
Президент України П. Порошенко. Зокрема він сказав, що головний наш
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гарант незалежності – Збройні Сили України. Це куди серйозніше, ніж
Будапештський меморандум, адже за понад два роки війни ворогу не вдалося
реалізувати жодного свого стратегічного завдання. За це загинуло
2504 наших воїни. За 2014-16-ті роки через військкомати на фронт пройшло
майже 300 тисяч осіб. Найперші – добровольці, потім – мобілізовані, тепер –
контрактники. У середньому щомісяця до лав Збройних Сил вливається до
шести тисяч військовослужбовців-контрактників. Усього з січня до війська
прийшло вже понад 46 тисяч, а до кінця року очікується ще понад 20 тисяч.
Станом на сьогодні 75% української армії є контрактною. Триває
формування військового резерву. На цей час він уже складає понад 80 тисяч
чоловіків і жінок, добре підготовлених воїнів зі значним військовим
досвідом.

Налагоджено

планове

постачання

у

війська

новітніх,

модернізованих і відремонтованих зразків озброєння та військової техніки.
Між тим, як наголошує Президент України, нам знадобляться ще роки й
десятки мільярдів гривень, щоб спати спокійно [158].
Таким

чином,

ми

розглянули

історію

та

сучасну

загальну

характеристику створення й діяльності Збройних Сил України щодо оборони
нашої країни від російсько-терористичних військ. Перейдемо безпосередньо
до аналізу адміністративно-правового статусу Збройних сил України.
Нагадаємо, що таке поняття, як «правовий статус», охоплює своїм змістом
місце в системі державних органів конкретного суб’єкта, який безпосередньо
здійснює регулювальний вплив у конкретній сфері суспільного життя на
основі своєї компетенції, а адміністративно-правовий статус – це більш
конкретне поняття, яке охоплює своїм змістом певні складові елементи, за
допомогою яких постає можливість дослідити місце певного суб’єкта в усій
системі регулювального впливу з боку держави на певні суспільні відносини.
На нашу думку, адміністративно-правовий статус Збройних Сил
України у сфері забезпечення обігу та застосування зброї включає політичну
компетенцію, закріплену в Конституції України, Законі України «Про
Збройні Сили України», інших законах України, компетенційних (або
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«статутних») нормативно-правових актах, що доповнюється важливими
елементами – завданнями, функціями, характером взаємозв’язків з іншими
органами (як «по вертикалі», так і «по горизонталі»), місцем в ієрархічній
структурі органів виконавчої влади, тобто обсяг владних повноважень у цій
сфері.
Щоб з’ясувати статус Збройних сил України у сфері забезпечення обігу
та застосування зброї, потрібно звернутися до спеціально створеного
нормативно-правового акта – до Закону України «Про Збройні Сили
України», у якому й передбачено всі ці складові елементи, за допомогою
яких є можливість схарактеризувати статус цього суб’єкта публічної
адміністрації.
Насамперед слід зазначити, що Збройні Сили України – це військове
формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності й
недоторканності. Вони забезпечують стримування збройної агресії проти
України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного
простору в межах територіального моря України, у випадках, визначених
законом,

беруть

участь

у

заходах,

спрямованих

на

боротьбу

з

тероризмом [141].
Тобто Збройні Сили – це центральні й основоположні захисники будьякої держави, зокрема й України, оскільки є гарантом її безпеки. Керівництво
Збройними силами України та забезпечення їх діяльності покладається
передусім на Президента України – Верховного Головнокомандувача
Збройних Сил України, Міністра оборони України та Кабінет Міністрів
України.
Слід зазначити, що до складу Збройних Сил України відповідно до
законодавства входять: Міністерство оборони України, що є центральним
органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого
перебувають Збройні Сили України; Генеральний штаб Збройних Сил
України як головний орган військового управління; сухопутні війська,
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повітряні сили, військово-морські сили; з’єднання, військові частини,
військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до видів
Збройних Сил України. Організаційно Збройні Сили складаються з органів
військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних
закладів, установ та організацій [141].
Тобто структуру Збройних Сил України побудовано за ієрархічним
принципом з відповідним розподілом обов’язків і спеціалізації.
Окрім вищенаведеного завдання із забезпечення безпеки держави в
цілому, у цьому Законі передбачається таке: а) з’єднання, військові частини й
підрозділи Збройних Сил України можуть залучатися до здійснення заходів
правового режиму воєнного і надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і
піратством, посилення охорони державного кордону, суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні і континентального
шельфу України та їх правового оформлення, протидії незаконним
перевезенням зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів у відкритому морі, ліквідації надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим
державам,

а

також

брати

участь

у

міжнародному

військовому

співробітництві, міжнародних антитерористичних, антипіратських та інших
міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки на підставі
міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених
законодавством України; б) органи військового управління розвідки та
військові частини розвідки Збройних Сил України можуть залучатися до
заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до
оборони та для забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони
держави; в) органи військового управління забезпечують неухильне
додержання вимог Конституції України стосовно того, що Збройні Сили не
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою
повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи
перешкоджання їхньої діяльності [141].
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Тобто на Збройні Сили як суб’єкта публічного адміністрування у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї покладено чималий перелік
обов’язків перед суспільством і державою, оскільки для виконання цих
завдань військовослужбовці і працівники Збройних Сил України мають
право на володіння, носіння, зберігання та застосування зброї.
У Законі «Про Збройні Сили України» передбачено, що з’єднання,
військові частини й підрозділи, зокрема чергові сили Збройних Сил у мирний
час мають право застосовувати й використовувати зброю та бойову техніку
для відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих
державних і воєнних об’єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється
черговими силами; припинення порушення державного кордону України
повітряними суднами збройних формувань інших держав, які не виконують
команд (сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами
(вертольотами), або застосовують зброю; припинення протиправних дій
повітряних

суден

у

повітряному

просторі

України,

якщо

вони

використовуються з метою здійснення терористичного акту; примушення до
посадки захоплених (викрадених) повітряних суден; забезпечення виконання
покладених на Збройні Сили України завдань щодо відсічі можливої
збройної агресії проти України, забезпечення недоторканності повітряного
простору та підводного простору в межах територіального моря України;
самозахисту в разі застосування зброї проти них або загрози такого
застосування, а також у разі будь-яких дій, що можуть призвести до завдання
значних матеріальних збитків об’єктам, які прикриваються ними, за місцем
дислокації чи в районі виконання завдань; надання допомоги кораблям
(катерам) Морської охорони Державної прикордонної служби України в разі
застосування зброї проти них або загрози такого застосування, а також під
час безперервного переслідування, що розпочалося в територіальному морі
України, іноземного судна у відкритому морі для примушення його
зупинитися; відбиття піратських нападів на морські або повітряні судна та
осіб, які перебувають на їх борту, захоплення піратських морських або
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повітряних суден, звільнення заручників, а також морських або повітряних
суден, захоплених піратами, у відкритому морі чи в іншому місці поза
межами юрисдикції будь-якої держави; забезпечення виконання покладених
на з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України завдань
під час їх застосування в районі проведення антитерористичної операції у
разі

вчинення

терористичного

акту

в

повітряному

просторі

або

територіальному морі України; забезпечення захисту від терористичних
посягань об’єктів і майна Збройних Сил України, зброї масового ураження,
ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що
перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях;
забезпечення під час проведення антитерористичної операції виконання
завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних
формувань

(груп),

терористичних

організацій,

організованих

груп

і

злочинних організацій, участі в затриманні осіб, а також для знешкодження
осіб у разі, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників,
учасників антитерористичної операції або інших осіб; забезпечення
виконання покладених на Збройні Сили України завдань у відкритому морі з
протидії

незаконному

перевезенню

зброї

та

наркотичних

засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів [141].
При цьому міститься застереження про те, що застосування й
використання зброї та бойової техніки припускається в разі, якщо інші
заходи виявилися неефективними або застосування таких заходів є
неможливим [141].
У свою чергу, відповідно до статті 20 Статуту внутрішньої служби
Збройних Сил України, «військовослужбовці під час виконання службових
обов’язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а також
носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в порядку,
встановленому законодавством» [138].
При цьому військовослужбовці мають право застосовувати зброю
особисто або у складі підрозділу: для захисту свого здоров’я і життя, а також
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здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу,
якщо іншими способами й засобами захистити їх у певній ситуації
неможливо; для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого
злочину та яка намагається втекти або чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує
застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і
здоров’я військовослужбовця чи інших осіб; для відбиття нападу на об’єкти,
що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих
об’єктів у разі захоплення; у разі спроби насильного заволодіння зброєю,
бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо
припинити цю спробу. Єдиною метою застосування фізичної сили і зброї
військовослужбовцями

може

бути

припинення

екстремістських

і

протизаконних дій радикальних угруповань з метою охорони спокою мирних
громадян, забезпечення стабільності в державі, недопущення розпалювання в
Україні громадянської війни [302].
Таким чином, використання зброї є невід’ємною складовою діяльності
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.
Безпосередньо порядок організації обліку, зберігання й видання
стрілецької зброї та боєприпасів до неї військовослужбовцям у структурних
підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних
Сил України, командуваннях видів Збройних Сил, інших органах військового
управління, військових частинах (на кораблях), військових навчальних
закладах, установах та організаціях Міністерства оборони та Збройних Сил, а
також національному персоналу з військовослужбовців і працівників
Збройних Сил України, який бере участь у міжнародних операціях з
підтримки миру й безпеки, визначається Інструкцією про організацію обліку,
зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах
України від 29.06.2005 № 359. У цьому акті публічного адміністрування
наведено чіткі вказівки щодо обліку і зберігання стрілецької зброї та
боєприпасів у штабах військових частин; у підрозділах і військових частинах;
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у бойових машинах, на транспортних засобах і літаках; у навчальних
центрах, вогневих містечках під час проведення навчань, практичних стрільб
і бойових чергувань; у варті; на складі військової частини; у ремонтній
майстерні [290].
Ця інструкція передбачає, що забезпечення обліку й надійного
зберігання зброї та боєприпасів є обов’язком командирів і керівників усіх
рівнів, а під час поводження зі зброєю забороняється: користуватися
несправною зброєю; зберігати поза розташуванням військової частини
(удома, у гуртожитку) стрілецьку зброю та боєприпаси, зокрема й спортивну;
носити пістолет без кобури, патрони до будь-якої зброї розсипом; мати
зброю під час перебування в санаторії, будинку відпочинку, у відпустці, на
лікуванні, а також під час відвідування театрів, клубів та інших громадських
місць, якщо перебування в них не пов’язане з несенням служби [290].
Окрім того, залежно від завдання створюються спеціальні нормативноправові акти, що мають регламентувати ту чи іншу дію військовослужбовців
і працівників Збройних Сил України. Наприклад, Порядком застосування
(використання) зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і
підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань боротьби з
піратством визначається процедура застосування (використання) зброї і
бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами
Збройних Сил у разі виконання ними завдань боротьби з піратством, зокрема
для самооборони в ході виконання таких завдань.
Таким чином, за наявності спеціально створеного Закону, покликаного
регулювати діяльність певного суб’єкта публічної адміністрації, значно
простіше з’ясувати його адміністративно-правовий статус у певній сфері
суспільного життя.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
статусу Збройних Сил України у сфері забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні:
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– Збройні Сили України – це центральні й основоположні захисники
будь-якої держави, зокрема й України, оскільки є гарантом її безпеки,
здійснюючи її за допомогою зброї;
– адміністративно-правовий статус Збройних Сил України у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї включає: компетенцію, закріплену в
Конституції та інших законах України, які базуються на загальновизнаних
нормах міжнародного права, передусім Женевській конвенції (1864 року зі
змінами й доповненнями);
– статус Збройних сил України у сфері забезпечення обігу зброї
передусім визначається Законом України «Про Збройні сили України», який
установлює

порядок

і

підстави

застосування

військовослужбовцями

Збройних Сил зброї;
– керівництво Збройними силами України та забезпечення їх діяльності
покладається на Президента України як Верховного Головнокомандувача
Збройних Сил України; Начальника Генерального штабу Збройних сил
України, Міністра оборони України;
– структуру Збройних сил України побудовано за ієрархічним
принципом із відповідним розподілом обов’язків і спеціалізації, згідно з яким
і розподіляється озброєння;
– право на володіння, носіння, зберігання та застосування зброї є
невід’ємною складовою діяльності військовослужбовців і працівників
Збройних Сил України;
– залежно від завдання створюються спеціальні нормативно-правові
акти, що мають регламентувати ту чи іншу дію військовослужбовців і
працівників Збройних Сил України під час їх виконання;
Отже, Збройні Сили України – це центральні й основоположні
захисники держави України, які є гарантом її безпеки від зовнішнього
агресора, постають найбільш чисельними суб’єктами у сфері обігу та
застосування зброї відповідно до норм вітчизняного законодавства та норм
гуманітарного права. А тому у сфері забезпечення обігу й застосування зброї
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Збройні Сили, як основні захисники українського народу і держави України
від зовнішньої агресії, володіють найбільшим арсеналом зброї серед усіх
суб’єктів публічного адміністрування, мають законодавчо прописану
спеціальну нормативну базу в цій сфері щодо закупівлі, зберігання,
експлуатації та застосування її в умовах мирного, військового стану та в
умовах АТО.
Висновки до розділу 3
1. З’ясовано, що питання легалізації вогнепальної зброї в Україні для
потреб звичайних громадян є актуальним, потребує якнайшвидшого
вирішення з боку Верховної Ради України та органів виконавчої влади.
2. Доведено, що основною метою для придбання, носіння, володіння та
застосування зброї громадянами є безпосередня реалізація конституційного
права особи на самооборону та обов’язку захисту вітчизни громадянами.
3.

Виявлено,

що

відсутність

централізованого

нормативного

регулювання означеної сфери громадського життя суспільства негативно
впливає на вирішення конфліктних питань щодо забезпечення публічною
адміністрацією необхідного режиму обігу зброї, адже наразі нормативноправове врегулювання в цій сфері, що перебуває на рівні підзаконних актів, є
застарілим, складним і неузгодженим.
4. Доведено, що нагальність прийняття основоположного Закону
України «Про зброю» зумовлено об’єктивними причинами, зокрема і
світовим прогресом.
5. З’ясовано, що наразі існує юридична можливість для громадян
придбати деякі взірці зброї, окрім пістолетів або кулеметів, витративши на
дозвільні процедури значну суму коштів і виконавши численні стадії та етапи
складної і непрозорої адміністративної процедури.
6. Доведено, що громадяни України є центральними суб’єктами обігу
та застосування зброї в Україні, оскільки придбання, носіння, володіння та
застосування ними зброї є безпосередньою реалізацією гарантованого
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державною конституційного права особи, насамперед на самооборону та
обов’язок захисту вітчизни. При цьому публічна адміністрація має
найближчим часом створити оптимальний механізм реалізації цього права
шляхом легалізації вогнепальної зброї в Україні.
7. Доведено, що публічна адміністрація у сфері забезпечення обігу та
застосування

зброї

–

це

передбачена

законодавством

сукупність

уповноважених органів і посадових осіб, наділених адміністративноуправлінськими

функціями

щодо

належного

забезпечення

обігу

та

застосування зброї, діяльність яких базується на певних обов’язкових
адміністративних принципах з метою задоволення публічних інтересів у
межах сфери їх правового впливу.
8. Визначено, що основне завдання публічної адміністрації полягає в
цілеспрямованому впливі певних владних суб’єктів на конкретну сферу
суспільного життя, що потребує на основі інтересу держави й суспільства
врегулювання шляхом реалізації їхньої законодавчо прописаної компетенції.
9. З’ясовано, що поняття «правовий статус» охоплює своїм змістом
місце в системі державних органів конкретного суб’єкта, який безпосередньо
здійснює регулювальний вплив у конкретній сфері суспільного життя на
основі своєї компетенції, а адміністративно-правовий статус – це більш
конкретне поняття, що охоплює своїм змістом певні складові елементи, за
допомогою яких з’являється можливість дослідити місце певного суб’єкта в
усій системі регулювального впливу з боку держави на певні суспільні
відносини.
10. Визначено, що статус, основні завдання, організація та принципи
діяльності, права та обов’язки, заходи соціального і правового захисту,
відповідальність у сфері обігу та застосування зброї мають бути передбачені
у спеціально створеному Законі, якого в цій сфері наразі ще немає.
11. Визначено, що систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї можна окреслити таким чином:
Міністерство внутрішніх справ України та його структурні підрозділи,
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Міністерство юстиції України, Міністерство охорони здоров’я України,
Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба
України з питань праці, а також ті, що стосуються побічно цієї сфери:
Міністерство доходів і зборів України, Державна інспекція України з питань
захисту прав споживачів, Міністерство екології та природних ресурсів
України, Державне агентство рибного господарства України, Міністерство
фінансів України, Міністерство інфраструктури України, Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України та інші.
12. Доведено, що адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної
адміністрації, які здійснюють забезпечення обігу та застосування зброї, їх
місце та роль у державному управлінні, визначається виходячи з їхніх
повноважень, які передбачено в різних нормативно-правових актах України й
на підставі яких здійснюється забезпечувальна діяльність у цій сфері. Не
беручи до уваги загальну нормативну діяльність держави, найбільший внесок
в аналізовану сферу дослідження робить Міністерство внутрішніх справ
України разом з його структурними підрозділами, а потім інші суб’єкти
виконавчої влади, діяльність яких побічно стосується аналізованої сфери
публічного життя.
13. Визначено, що адміністративно-правовий статус Національної
поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї є подвійним: з
одного боку, поліцейські мають право на зберігання, носіння та застосування
вогнепальної зброї, з другого боку – поліція є основним суб’єктом публічної
адміністрації, що здійснює адміністративні режимні дії у сфері обігу зброї,
яка перебуває в цивільних осіб.
14. З’ясовано, що на поліцію у сфері забезпечення обігу та
застосування зброї покладено чималий перелік обов’язків перед суспільством
і державою.
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15. З’ясовано, що Збройні Сили України – це центральні й
основоположні захисники України, оскільки є гарантом її безпеки,
здійснюючи її за допомогою різноманітної зброї.
16. Визначено, що адміністративно-правовий статус Збройних Сил
України у сфері забезпечення обігу та застосування зброї включає
компетенцію, закріплену в Конституції та інших законах України, які
базуються на загальновизнаних нормах міжнародного права, передусім
Женевської конвенції (1864 року, зі змінами й доповненнями).
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РОЗДІЛ 4
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
4.1. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового
забезпечення обігу й застосування зброї в Україні
Основоположне завдання держави як цілісного утворення, що має
захищати інтереси своїх громадян, – чітке, грамотне та своєчасне
впорядкування певних суспільних відносин. Незаконний обіг зброї та її
застосування як цивільним населенням, так і посадовцями, уже стали
буденним явищем. Так, нещодавно відбулась стрілянина біля розформованої
роти МВД «Торнадо» між бійцями спеціальної роти і представниками
військової прокуратури [343], на території відомого мукачівського ринку
«Гід» сталася сутичка з використанням травматичної зброї [304], за
допомогою зброї охоронець запобіг крадіжці на території залізниці [221]. У
зв’язку з тим, що в Україні щороку реєструються тисячі злочинів, пов’язаних
із незаконним обігом вогнепальної зброї, в умовах сьогодення все більш
актуальним стає питання забезпечення публічною адміністрацією всіма
можливими засобами максимального упорядкування відносин у цій сфері.
Категорію

«механізм»

у

суспільних

науках

плідно

вивчає

С. Рудницький, який зазначає, що її часто використовують політологи для
опису різноманітних явищ і процесів у політичному житті сучасної України
зі зрозумілих причин – адже саме її гносеологічні можливості дозволяють
пояснити, яким чином задекларовані права чи чинні інтереси суб’єктів
суспільно-політичного життя реалізуються в політичній дійсності. У
філософії ця категорія використовується для опису трудових відносин,
самореалізації особистості, легітимації політичних інститутів, соціального
організму

країни,

самовідтворення

української

політичної

нації,

функціонування й розвитку соціуму та інших явищ. Огляд праць, у яких
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використано цю категорію в соціально-економічній, соціально-філософській
сферах, здійснив С. Сухачов [309].
Використання категорії «механізм» для опису різних сфер соціального
життя, зокрема економічної (ринковий механізм, механізм ціноутворення),
політичної

(механізм

державного

регулювання),

духовної

(механізм

духовного відродження) проаналізувала Г. Нестеренко [227]. На думку
В. Муляра,

який

також

розглядає

використання

цієї

категорії

суспільствознавцями, найбільшу увагу привернули проблеми механізму дії
законів суспільного розвитку, механізму управління в різних галузях
життєдіяльності суспільства, господарського (економічного) механізму, на
особистісному рівні найчастіше розглядаються питання механізму соціальної
активності особистості. На його думку, механізмений аспект не набув
широкого застосування в соціально-філософській думці радянського часу,
так само як не привернув достатньої уваги сучасної суспільствознавчої
науки [219; 309].
Опис різноманітних явищ за допомогою категорії «механізм» широко
використовується
міжтериторіального

в

економічних
та

науках,

транскордонного

зокрема

для

співробітництва,

аналізу
реалізації

регіональної політики, взаємодії держави та ринку в умовах різноманітних
моделей інноваційного розвитку економіки, самофінансування інвестицій
суб’єктів господарювання, стратегічного управління підприємством в умовах
кризових ситуацій чи загалом функціонування й розвитку економіки [309].
Економічний

енциклопедичний

словник

пояснює

механізми

банкрутства, використання економічних законів, викупу акцій, вироблення
менеджменту цілей, грошової емісії, дії економічних законів, забезпечення
економічної безпеки країни, захисту інтелектуальної власності, зменшення
основних економічних ризиків, справляння податків, формування ринкової
вартості товарів і ціноутворення [217]. В економічних науках під механізмом
розуміють послідовність етапів і комплекс способів (так, механізм
вироблення менеджменту цілей – це послідовність етапів розроблення
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основних

цілей

управління

та

комплекс

способів

їх

вироблення),

послідовність етапів і комплекс методів (так, механізм ціноутворення –
послідовність різних етапів формування цін, а також комплекс методів, які
при цьому застосовуються, або навпаки – комплекс заходів і послідовність їх
використання [309].
Деякі вчені тлумачать механізм як послідовність процесів, етапів,
процедур та інструментів. Так, механізм банкрутства – це послідовність
процесів і етапів, відповідних процедур й інструментів від початку боргової
неспроможності

підприємства

до

його

ліквідації

або

санації

та

реструктуризації, причому процес розкладається на етапи, а етапи включають
певні процедури, кожна з яких зумовлює наступний етап. Деякі автори не
розділяють процесуальних і змістовних складових [309]. Так, А. Чухно під
господарським механізмом розуміє спосіб організації та управління
виробництвом із властивими йому формами, методами і засобами [366].
Частина авторів включає в механізм такі складові, як інструменти, засоби й
інститути; суб’єкти, систему й засоби (так, механізм залучення інвестицій
включає суб’єкти господарювання, систему планування та прогнозування
залучення інвестицій, сукупність засобів зі збільшення і використання
грошових

ресурсів);

методи,

важелі

й

інструменти

(складовими

організаційно-економічного механізму регулювання регіонального розвитку
є нормативні, прямі, опосередковані методи, адміністративні й економічні
важелі, а також інструменти у вигляді цільових програм, трансферів,
кредитів і податків); структуру і комплекс форм і методів чи, зрештою,
просто способи (механізм викупу акцій – способи вилучення акцій з обігу).
Звертає на себе увагу той факт, що економісти часто вживають категорію
«механізм» зі словами «фінансово-організаційний» чи «організаційноекономічний» [309].
Як бачимо, категорія «механізм» є досить універсальною для
суспільних наук і досить широко ними використовується. Правнича наука не
є тому виключенням. Так, за твердженнями С. Рудницького, ця категорія у
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правових науках використовується для опису адміністративно-правового
регулювання правоохоронної чи охоронної діяльності, взаємодії явних і
неявних принципів права, вирішення колізій правових актів, дії принципів
земельного права, забезпечення прав і свобод особи, реалізації права
громадян на участь у здійсненні державної влади. Багато місця механізмам
приділяє в підручнику «Теорія держави і права» О. Скакун, яка розглядає
систему і механізм правового виховання та правову вихованість, механізми
правового регулювання, його елементи і призначення, стадії, а також
соціально-правовий механізм забезпечення прав людини [309; 318].
Огляд використання цієї категорії в правових науках здійснюють
В. Жукевич, О. Єщук, К. Волинка, І. Снігур та ін. Так, на думку І. Снігур,
уперше механізм впливу права на суспільні відносини в радянській науці
дослідив М. Александров, визначивши взаємозв’язок права і суспільних
відносин, специфічні форми та нормативний характер впливу права на
суспільні відносини. Сьогодні в правових науках говориться про механізм
правового регулювання, механізм правотворчості, механізм дії права [323;
19]. На думку відомого українського науковця М. Орзіха, «механізмений»
підхід

(концепція)

в юридичних

дослідженнях

дозволяє

розглянути

відповідні явища правової дійсності в єдності всіх їх складових частин,
відобразити процеси функціонування права, його динаміку [236].
Як зазначає А. Алексєєв, право виникає, адже відповідно до вимог
економічного базису на певній стадії розвитку суспільства необхідно за
допомогою юридичних засобів упорядкувати суспільні відносини, ввести їх у
певні рамки, забезпечити їх подальший розвиток, тобто відповідним чином
юридично впливати на них [20, с. 12].
Виходячи із визначення, що адміністративно-правове забезпечення
обігу

та

застосування

зброї

полягає

у

виявленні

та

створенні

адміністративних засад та інструментарію реалізації адміністративноправових відносин у цій сфері, а також охороні та гарантуванні прав, свобод
та законних інтересів суб’єктів цих відносин на основі правових норм, на
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нашу думку, механізм адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування зброї потрібно розглядати через призму механізму правового
регулювання та брати його за основу при формулюванні відповідних
висновків.
Така категорія, як «механізм», на думку професора О. Литвинова,
відіграє в житті людини значну роль, оскільки застосовується практично в
усіх сферах життєдіяльності суспільства, але особливо – у сфері суспільних
відносин, де, як правило, пов’язується зі здійсненням певного явища,
процесу, реалізацією відносин [203, с. 102].
З

цього

випливає,

що

механізм

адміністративно-правового

забезпечення розповсюджується на певну сферу суспільних відносин, а його
основне завдання – упорядкування суспільних відносин, щоб в подальшому
мати змогу впливати на них.
За думкою професора С. Стеценко, сьогодні механізм адміністративноправового регулювання суспільних відносин уявляється як категорія, що
виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість
суспільних відносин, які нормами цієї галузі права регулюються. Іншими
словами, правові норми, які використовуються в адміністративному праві,
самі по собі статичні, а в рух вони приводяться саме за допомогою механізму
адміністративно-правового регулювання [332, с. 212]. Механізм правового
регулювання має свої особливості, які дають підстави виокремити його в
самостійний вид впливу через правовідносини на поведінку адресатів –
учасників суспільних відносин, наділених взаємними правами, обов’язками,
відповідальністю, інакше – заборонами, дозволами [355, с. 11].
Виходить, що механізм адміністративно-правового забезпечення – це
певних процес, тобто певний рух для досягнення певної мети, а його
особливостями є коло учасників, на яке розповсюджується його вплив та
спосіб їх поведінки.
Специфічний механізм, на думку С. Хом’яченко, можна визначити як
узяту в єдності систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується
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результативний правовий вплив на суспільні відносини, і це поняття дає
змогу не

тільки

зібрати

разом явища правової

дійсності

(норми,

правовідносини, юридичні акти тощо), окреслити їх цілісність, а й подати їх
у реальному вигляді, що відзначається системним впливом [355, с. 11]. Так,
Д. Коссе під механізмом правового регулювання пропонує розуміти системну
сукупність правових заходів, за допомогою яких держава здійснює правовий
вплив на суспільні відносини в необхідному для неї та суспільства
напрямку [189].
Таким чином, механізм правового забезпечення обігу та застосування
зброї – це процес упорядкування суспільних відносин, що складаються в цій
сфері суспільного життя. Цей механізм становить собою систему певних
правових засобів, за допомогою яких держава визначає поведінку суб’єктів
цих відносин, тим самим виконуючи регулятивну та охоронну функції для
гарантування їхніх прав, свобод і законних інтересів.
Класик

теоретичних

засад

механізму

правового

регулювання

С. Алексєєв зазначає, що як динамічна категорія процес правового
регулювання складається з трьох основних стадій: перша – регламентація
суспільних відносин, яка потребує правового опосередкування; друга – дія
юридичних

норм,

у

результаті

яких

виникають

або

змінюються

правовідносини; третя – реалізація суб’єктивних юридичних прав та
обов’язків [20, с. 16]. Це означає, що механізм правового забезпечення, за
аналогією, спочатку встановлює поведінку певних учасників відносин у
сфері обігу й застосування зброї, прописуючи їх у правових нормах, а потім
починається їх дія та безпосередня реалізація.
Професори М. Кельман та О. Мурашин зазначають, що мета механізму
правового регулювання – забезпечити безперешкодний рух інтересів
суб’єктів до цінностей, тобто гарантувати їх справедливе задоволення. Ця
головна, змістовна ознака пояснює значущість цієї категорії й показує, що
роль механізму правового регулювання полягає в усуненні можливих
перепон, які стоять на шляху здійснення інтересів суб’єктів. Механізм
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правового регулювання – це специфічний юридичний «канал», який з’єднує
інтереси суб’єктів з цінностями і доводить процес управління до логічного
результату [117, с. 207].
Саме тому метою механізму правового забезпечення обігу й
застосування зброї є встановлення державою певних правових засад, які
забезпечують законні права та інтереси суб’єктів цих відносин і є гарантом
публічних суспільних інтересів у цій сфері.
У

свою

чергу

професор

Т. Плугатар

вважає,

що

механізм

адміністративно-правового регулювання – це система адміністративноправових засобів (елементів), за допомогою яких здійснюється правове
регулювання (упорядкування) суспільних відносин у сфері державного
управління [255, с. 742]. Тобто визначальне значення мають його елементи.
Отже, узагальнюючи наукові позиції, можна підсумувати, що механізм
адміністративно-правового регулювання є однією з провідних категорій
адміністративного права, за допомогою якої здійснюється ефективний вплив
на поведінку суб’єктів права.
Переходячи до розгляду його елементів, потрібно звернутися до
наукових позицій з приводу трактування такого явища. Згідно із загальною
теорією права до елементів механізму правового регулювання належать:
юридичні норми; нормативно-правові акти; акти офіційного тлумачення;
юридичні факти; правовідносини; акти правореалізації; правосвідомість і
режим законності та правопорядку, який упроваджується в результаті
досягнення

цілей

правового

регулювання.

Кожній

стадії

правового

регулювання відповідають специфічні елементи механізму правового
регулювання, місце яких в останньому зумовлене їхньою функціональною
роллю. Функціонування механізму правового регулювання відрізняється
послідовністю: кожен з його елементів вступає в дію на певній стадії
правового

регулювання

адміністративно-правового

[57,

с. 101].

забезпечення

різнитися й елементи його здійснення.

Тобто

залежно

суспільних

від

відносин

стадії
будуть
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Так, зокрема до системи елементів механізму адміністративноправового регулювання (стадій правозастосування та правоохоронної
діяльності) В. Галунько, В. Курило, С. Короєд відносять такі: норми
адміністративного

права

та

їх

зовнішнє

вираження

–

джерела

адміністративного права, принципи адміністративного права, тлумачення
норм

адміністративного

права,

адміністративно-правові

адміністративно-правовий

статус

суб’єктів

публічної

відносини,
адміністрації,

індивідуальні адміністративні акти суб’єктів публічної адміністрації, форми
адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації та методи,
адміністративно-правові режими, адміністративні процедури, ефективність
адміністративно-правового регулювання [12, с. 106].
На думку Ю. Слабоунової, до

елементів механізму правового

регулювання належать норми права різного призначення, акти застосування
права і діяльність організацій та посадових осіб з утілення їх у життя. На
його думку, таку структуру механізму можна вважати класичною, оскільки
означені елементи в сукупності утворюють довершену систему правового
забезпечення [320, с. 509].
Структуру механізму адміністративно-правового регулювання, на
думку

Т. Плугатар,

тлумачення

та

складають

акти

адміністративно-правові

реалізації

норми,

адміністративно-правових

акти
норм,

адміністративно-правові відносини [255, с. 742].
У

свою

чергу

професор

адміністративно-правового

С. Корсун,

регулювання,

виділяє

розглядаючи
в

ньому

механізм
відповідні

елементи та функціональні складові. До елементів належать: норми права –
загальнообов’язкові правила поведінки, установлені з метою регулювання
суспільних відносин; акти реалізації норм права – процес фактичного
втілення в життя приписів правових норм через поведінку суб’єктів
адміністративного права; правові відносини – вольові суспільні відносини,
що виникають на основі норм права. До функціональних складових
механізму адміністративно-правового регулювання належать: юридичні
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факти; правова свідомість і правова культура; законність; акти тлумачення
норм права; акти застосування норм права [188, с. 117].
Таким чином, узагальнюючи можна стверджувати, що існує дві точки
зору вчених щодо визначення складових частин механізму адміністративноправового регулювання: одні перелічують всі можливі елементи, інші
виокремлюють тільки ті, які, на їх думку, головні.
Що ж стосується елементів адміністративно-правового забезпечення,
слід погодитися з думкою Ю. Слабоунової, що до елементів механізму
забезпечення обігу й застосування зброї слід віднести:
1) норми права різного призначення – наприклад, Наказ МВС України
від 21 серпня 1998 р. № 622 «Інструкція про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених
патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» [152], Наказ
Державної митної служби України від 18 липня 2000 р. № 370 «Інструкція
про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів» [152], Наказ Державної митної служби України від 18 липня
2000 р. № 370 «Інструкція про порядок забезпечення озброєнням і
боєприпасами, їх перевезення, зберігання, обліку, приймання, видачі та
використання в митних органах України» [153], Наказ МВС України від
27 березня 2008 р. № 141 «Інструкція із забезпечення контролю за обліком,
зберіганням, видачею й прийманням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї
та спеціальних засобів у чергових частинах органів та підрозділів внутрішніх
справ

Україні»

[151],

Наказ

Міністерства

охорони

навколишнього
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природного середовища України від 12 жовтня 2004 р. № 386 «Інструкція
про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та
застосування вогнепальної зброї, бойових припасів до зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначених патронів, а також спеціальних засобів державними
інспекторами з охорони навколишнього природного середовища органів, що
входять до сфери управління Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України» [154], Наказ Державного комітет рибного
господарства України від 15 червня 1998 р. № 86 «Інструкція про порядок
придбання, зберігання, обліку, перевезення, носіння і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів державними
інспекторами органів рибоохорони Головрибводу Державного комітету
рибного господарства України» [155], Наказ МВС України від 12 серпня
1993 р. № 314 «Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку,
знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та
боєприпасів до неї» [156], Наказ МВС України від 02 вересня 1998 р. № 659
«Інструкція про створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку
вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС,
на об’єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні
громадян, наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва» [157], Постанова Верховної Ради України від
01.03.1993 р. «Про порядок носіння, зберігання і застосування вогнепальної
зброї» [292], Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. «Про право
власності на окремі види майна» [293]; ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя
стрілецька. Терміни та визначення понять [107], СОУ 78-19-001:2007
«Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії.
Загальні технічні умови» [325], СОУ 78-19-002:2010 «Пістолети та
револьвери стартові. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи
контролювання»

[326],

СОУ

78-19-006:2011

«Зброя

стрілецька
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нейтралізована. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання» [327],
Постанова Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць «Модельний закон
про зброю» [216], Методика криміналістичного дослідження холодної зброї
та конструктивно схожих з нею виробів; зі змінами та доповненнями
відповідно до вказівки МВС від 21.08.99 № 19/3302 [213], Наказ МВС
України від 24.07.1996 № 523 «Про затвердження Положення про порядок
придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів

до

неї,

спеціальних

засобів

індивідуального

захисту

працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть
участь у кримінальному судочинстві» [283], Постанова КМУ від 12 жовтня
1992 р. № 575 «Про затвердження Положення про порядок застосування
вогнепальної зброї» [282], Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.02.1991
№49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при
охороні громадського порядку» [285] та інші;
2) акти застосування права і діяльність організацій та посадових осіб з
утілення їх у життя (форми та методи). Наприклад, видання конкретній особі
дозволу на володіння, зберігання, носіння зброї або ж ліцензії на
провадження

господарської

діяльності

з

виробництва

та

ремонту

вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної
зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю
невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю,
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу»;
3) принципи адміністративного права, серед яких у сфері бігу й
застосування зброї можна виділити: а) загальні – принцип пріоритету прав і
свобод людини та громадянина; принцип верховенства права та законності;
принцип демократизму; принцип взаємної відповідальності суб’єктів
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публічної

адміністрації

та

об’єктів

публічного

управління

тощо;

б) спеціальногалузеві – принцип ефективного захисту свого життя, здоров’я,
честі та гідності, а також життя, здоров’я, честі та гідності членів своєї сім’ї,
своїх

рідних

і

близьких

за

допомогою

зброї;

принцип

рівності

конституційних прав і свобод (зокрема перед законом) однорідних суб’єктів,
користувачів зброї; принцип пріоритету життя, здоров’я, честі, гідності,
недоторканності та безпеки людини; принцип захисту свого життя і здоров’я,
життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань за допомогою
зброї; принцип захисту суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки з використанням зброї;
принцип приватної власності на зброю; принцип обов’язку держави
захищати життя людини, зокрема за допомогою зброї; дозвільний принцип,
який полягає у виданні різнорідних дозволів і регламентації процедури
ліцензування; принцип режимності, який стосується як процедури обігу, так і
застосування зброї; принцип поділу суспільно небезпечних предметів на
види; принцип ієрархічності та спеціалізації в діяльності суб’єктів
публічного адміністрування із забезпечення обігу та застосування зброї;
принцип підконтрольності та звітності суб’єктів публічного адміністрування
із

забезпечення

обігу

та

застосування

зброї;

принцип

чіткої

регламентованості діяльності суб’єктів публічного адміністрування із
забезпечення обігу й застосування зброї; принцип дотримання встановлених
правил поводження зі зброєю та ін. [68];
4) тлумачення адміністративних приписів у цій сфері – як процес
доведення та уточнення їх змісту. Наприклад, у Листі Верховного Суду
України від 1 липня 2013 р передбачено: «Так, постановою Верховної Ради
України від 17 червня 1992 р. № 2471-ХІІ «Про право власності на окремі
види майна» (далі – Постанова ВР № 2471-ХІІ) визначено Перелік видів
майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території
України, і встановлено Спеціальний порядок набуття права власності
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громадян на окремі види майна. Не можуть перебувати у власності
вищезазначених суб’єктів зброя, бойова і спеціальна військова техніка,
ракетно-космічні комплекси; вибухові речовини і засоби вибуху, всі види
ракетного палива; бойові отруйні речовини і под. А таке майно, як
вогнепальна мисливська зброя, газові пістолети і револьвери, деякі види
пневматичної зброї; пам’ятки історії та культури; радіоактивні речовини
може бути придбане громадянами лише за наявності дозволу відповідного
органу» [23].
Ще такий приклад: Верховний Суд України у «Висновках Верховного
Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду
заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК України 1960 року, за II півріччя 2012 р.», роз’яснює: «Початок
прояву такого хуліганства може бути різний: наприклад, особа може завчасно
передбачити, що перебуватиме у громадському місці під час проведення
якихось заходів, й у зв’язку із цим готується, налаштовує себе на вчинення у
той час відповідних протиправних дій, або ж рішення вчинити такі дії може
виникнути

спонтанно,

раптово,

ситуативно.

Однак

для

кваліфікації

хуліганства момент виникнення бажання його вчинити не є визначальним,
оскільки не є конструктивною ознакою (складовою) цього посягання. Цей
стан не виключає, що особа, яка не планувала або завчасно не готувалася і не
мала наміру вчинити хуліганство, водночас може вчинити його згодом за
будь-яких обставин. Постріл у повітря з вогнепальної зброї у нічний час у
людному громадському місці з ціллю відігнати собак, дійсно, за певних
обставин може бути виправданим. Таке ж трактування ці дії могли мати й за
обстановки, описаної в судовому рішенні, але в тому випадку, якби Д. у
загальноприйнятній формі пояснив потерпілим причини застосування зброї.
Натомість він, судячи з характеру його подальших дій, надав цьому пострілу
протилежного значення й у відповідь на зауваження потерпілого вчинив
інкриміновані йому дії» [51]. У такому разі, ознайомившись з подібними
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роз’ясненнями, стає можливим простежити розмежування кримінальної та
адміністративної юрисдикційності;
5) адміністративно-правові

відносини,

які

базуються

на

адміністративно-правових нормах та виникають і здійснюються на їх основі.
Більше того, нагадаємо, що адміністративно-правові відносини у сфері обігу
та застосування зброї – це врегульовані нормами адміністративного права
суспільні відносини у сфері виготовлення, носіння, зберігання, обліку,
збереження, перевезення, переробки, тобто обігу, зброї та її застосування, у
яких сторони здійснюють передбачені для них суб’єктивні права та
обов’язки,

установлені

й

гарантовані

відповідними

адміністративно-

правовими актами публічної адміністрації. Ці відносини є різновидом
адміністративно-правових відносин, тому мають певні характерні для
останніх риси;
6) адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації,
що здійснюють адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування
зброї. Нагадаємо, що адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної
адміністрації, які здійснюють забезпечення обігу та застосування зброї, їх
місце й роль у державному управлінні визначаються виходячи з їхніх
повноважень, що передбачені в різних нормативно-правових актах України й
на підставі яких здійснюється їхня забезпечувальна діяльність у цій сфері. Не
беручи до уваги загальну нормативну діяльність держави, найбільший внесок
в аналізовану сферу дослідження робить Міністерство внутрішніх справ
України разом з його структурними підрозділами, а потім – інші суб’єкти
виконавчої влади, діяльність яких побічно стосується цієї сфери публічного
життя;
7) адміністративно-правові режими, зокрема обігу зброї на території
України, ліцензування тощо. Декілька слів скажемо про ліцензування.
Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року
N 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» та від 12 жовтня
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1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» (із
змінами й доповненнями) ліцензійні умови встановлюють організаційні,
технологічні, режимні та особливі вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї та боєприпасів до неї,
холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю та
боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду [280].
Дозволи на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи,
зокрема підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту вогнепальної,
холодної та вихолощеної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозогінної та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони,
магазинів, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї,
основних частин зброї, пристроїв і патронів до них, видаються управліннями
громадської безпеки МВС України. Якщо суб’єкт господарювання провадить
вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково або з окремих
робіт, операцій, послуг, то Ліцензійні умови поширюються на суб’єкта
господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження
господарської діяльності, зазначеної в ліцензії [205].
Проте наголосимо, що у зв’язку з набранням чинності 28 червня 2015 р.
нового Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
від 2 березня 2015 р. № 222-VIII діяльність з розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї та боєприпасів до неї, а також пов’язана з наданням послуг
стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських
стендів, більше не підлягає ліцензуванню. Але новий порядок наразі не
встановлено. Таким чином не видається ліцензія на військову зброю, а на
невійськову – як і раніше. Діяльність з виробництва та ремонту вогнепальної
зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі

246

понад 100 метрів на секунду та торгівлі нею, виробництва спеціальних
засобів,

заряджених

речовинами

сльозогінної

та

дратівної

дії,

індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж усе ще підлягає
ліцензуванню згідно з новим Законом [123; 205].
8) адміністративні

процедури

діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї. Про них
більш детально мова йтиме в наступних підпунктах дисертаційної роботи.
Все вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
визначення

характерних

особливостей,

властивих

механізму

адміністративно-правового забезпечення обігу й застосування зброї в
Україні:
– механізм

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

й

застосування зброї потрібно розглядати через призму механізму правового
регулювання та брати його за основу, оскільки він є однією з провідних
категорій адміністративного права, за допомогою якої здійснюється
ефективний вплив на поведінку суб’єктів права, та має суміжні до виконання
завдання разом із категорією правового забезпечення;
– він розповсюджується на всі суспільні відносини, що виникають у
сфері обігу та застосування зброї, а його основне завдання – упорядкування
усіх можливих суспільних відносин у цій сфері, щоб в подальшому мати
змогу впливати на них через публічну адміністрацію;
– це певний процес, тобто спрямований рух для досягнення визначеної
мети, а його особливостями є коло учасників, на яке розповсюджується його
вплив і спосіб їх поведінки;
– спочатку встановлює поведінку певних учасників відносин у сфері
обігу та застосування зброї, прописуючи їх у правових нормах, потім
починається їх дія та безпосередня реалізація;
– основною його метою є встановлення певних правових засад, які
забезпечують законні права та інтереси суб’єктів цих відносин і є гарантом
публічних суспільних інтересів у цій сфері;
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– залежно

від

стадії

адміністративно-правового

забезпечення

суспільних відносин будуть різнитися й елементи його здійснення, серед
яких – норми права різного призначення, акти застосування права і діяльність
організацій та посадових осіб із втілення їх у життя (форми та методи), а
також

принципи

адміністративного

адміністративного
права,

адміністративно-правовий

статус

права,

тлумачення

адміністративно-правові
суб’єктів

публічної

норм

відносини,
адміністрації,

адміністративно-правові режими, адміністративні процедури.
Отже, механізм правового забезпечення обігу та застосування зброї –
це процес упорядкування всіх можливих суспільних відносин, що
складаються в цій сфері суспільного життя. Цей механізм становить собою
систему певних правових засобів, за допомогою яких держава визначає
поведінку суб’єктів цих відносин, тим самим виконуючи регулятивну та
охоронну функції для гарантування їхніх прав, свобод і законних інтересів.
4.2. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації
у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Проблема обігу та використання зброї була й залишається актуальною
для України. Щоб мати змогу уявити межі та глибину адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні, потрібно
з’ясувати форми адміністративної діяльності публічної адміністрації, що
використовуються в цій сфері.
Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави. Охорона прав і свобод людини є
головним обов’язком держави [183].
Різноманіття завдань і функцій публічної адміністрації зумовлює
використання різних форм її діяльності, які зазначені в законах, положеннях,
статутах та інших актах, що регламентують діяльність владних суб’єктів.
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При цьому для виконання своїх зобов’язань органи та посадові особи мають
використовувати лише форми, установлені нормами права. Недотримання
обов’язкової форми тягне недійсність або можливість оскарження дій та
рішень суб’єктів владних повноважень [199, с. 471].
Як

зазначає

професор

Т. Коломоєць,

функції

адміністративної

діяльності міліції реалізуються в конкретних діях суб’єктів, які здійснюють
цю діяльність. Такі дії виражені у визначених формах діяльності відповідно
до виконання поставлених перед нею завдань. Тому під формою розуміють
об’єктивний вияв сутності дій суб’єктів. Оскільки за допомогою форм
практично реалізуються функції адміністративної діяльності, то від
різнобічності використання цих форм до певної міри залежить ефективність
діяльності в цілому. Наявність завдань і функцій адміністративної діяльності
міліції зумовлює існування різних форм цієї діяльності, які передбачено
правовими нормами. Форми закріплені в законодавстві, яке визначає
правовий статус міліції, у положеннях, статутах, інструкціях та інших актах,
що регламентують адміністративну діяльність її суб’єктів. При цьому для
здійснення функцій такої діяльності її суб’єкти мають використовувати
тільки ті форми, які передбачені відповідними правовими актами [9].
Формування демократичної правової держави пов’язане з висвітленням
проблеми зміцнення законності і правопорядку, підвищення ефективної
роботи правоохоронних органів, без чого не можливі жодні прогресивні
зміни в суспільстві. Забезпечення належного громадського порядку в країні,
який відповідав би вимогам сучасного періоду, є однією з важливих функцій
держави. У здійсненні цієї функції беруть участь всі державні органи,
посадові особи та громадяни. Важлива роль у забезпеченні виконання цієї
функції відводиться органам внутрішніх справ, для яких згідно з їх правовим
положенням громадський порядок у країні є головним завданням. У
виконанні завдань і функцій, які покладено на органи внутрішніх справ,
значна роль належить адміністративній діяльності, що здійснюється за
допомогою адміністративно-правових засобів [5, с. 5].
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Політичне, економічне й соціальне оновлення суспільства зумовлює
потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад
функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами
розвитку нашої держави. Органи внутрішніх справ як різновид зазначених
органів мають забезпечити реалізацію наданих їм повноважень, виходячи з
пріоритетності прав і свобод людини, що вимагає якісних змін у всіх
напрямках їх діяльності, зокрема й таких як підготовка та прийняття
управлінських

рішень.

Підвищення

ефективності

зовнішньої

адміністративної та внутрішньої організаційної діяльності органів внутрішніх
справ

безпосередньо

залежить

від

наукового

забезпечення

процесу

підготовки та прийняття управлінських рішень. Означена проблематика є
особливо актуальною для органів внутрішніх справ, де функції з їх
підготовки, прийняття та реалізації на всіх рівнях системи є найбільш
відповідальними й складними, оскільки зачіпають права, свободи і законні
інтереси широкого кола фізичних та юридичних осіб [263].
Публічна адміністрація передбачає не тільки чітку визначеність і
детермінованість її компетенції, а й наявність чіткого механізму її реалізації
у практичній діяльності, що виражається в певних діях, які сприймаються як
такі, що містять владні приписи [199, с. 471]. На ниві розвитку науки
адміністративного
переосмислення

права
практики

та

теорії

управління

застосування

чинних

відбувається
форм

логічне

управлінської

діяльності, що викликає зміну пріоритетів у користуванні тією чи іншою з
них, потребу упровадження у практику державного управління принципово
нових форм управління [362, с. 8].
Перш ніж розпочати аналіз відповідних форм адміністративної
діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні, потрібно з’ясувати сутність цього поняття відповідно до
різних наукових позицій.
Насамперед адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, за
думкою О. Остапенка, – це виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-
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владна діяльність з організації

та практичного

виконання

заходів,

спрямованих на захист особи, її прав, свобод і законних інтересів, на охорону
громадського

порядку

і

громадської

безпеки

та

боротьбу

з

правопорушеннями. Від її ефективності суттєво залежить стан правопорядку
в країні [5, с. 5].
Також існує думка, що адміністративна діяльність ОВС – це
врегульована нормами адміністративного права специфічна, виконавчорозпорядча, підзаконна, державно-владна діяльність з організації та
здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської
безпеки,

попередження

й

припинення

злочинів

та

інших

правопорушень [263].
Діяльність органів і служб внутрішніх справ полягає в систематичному
нагляді за дотриманням громадянами, посадовими особами встановлених
норм і правил, попередження і припинення виявлених правопорушень,
відновлення порушених прав і забезпечення притягнення порушників до
відповідальності. У забезпеченні громадського порядку беруть участь
найбільш чисельні сили органів внутрішніх справ [5, с. 5].
Громадський порядок – це система суспільних відносин, яка
складається при суворому виконанні й дотриманні правових та інших
соціальних норм, які спрямовано на забезпечення спокою у громадських
місцях, а також на створення умов для функціонування державних органів,
на організацію праці й відпочинку громадян, на захист їх прав і законних
інтересів. Порушення громадського порядку мають досить поширений
характер. У його порушенні виявляється недбале ставлення до суспільства,
нехтування честю і гідністю громадян. Тому в охороні громадського порядку
важливого значення набуває застосування до правопорушників примусових
заходів, різних форм виховного впливу. Порушення громадського порядку
виявляється у вчиненні адміністративних проступків. Правила громадського
порядку

закріплюються

й

адміністративного права [5, с. 6].

захищаються

передусім

нормами
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Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ здійснюється за
двома взаємопов’язаними напрямками: внутрішня системна діяльність і
зовнішня адміністративна діяльність. У свою чергу перший різновид
спрямовано на забезпечення чіткого функціонування всіх підрозділів і служб,
організованої роботи працівників органів внутрішніх справ, а також
ефективне використання сил і засобів. Вона включає в себе: визначення
структури, штатів, планування роботи, контроль і перевірку виконання,
поширення позитивного досвіду, розстановку та виховання кадрів, атестацію
працівників. Внутрішня організаційна діяльність провадиться за допомогою
адміністративно-правових форм і методів, охоплює всі служби і підрозділи
органів внутрішніх справ, включаючи й ті, які провадять попереднє слідство,
дізнання, оперативно-розшукову діяльність. Вона полягає в керуванні вищих
органів роботою підпорядкованих органів і безпосереднього оперативного
управління, що здійснюється начальниками й іншими посадовими особами
всередині кожного органу внутрішніх справ. Внутрішня організаційна
адміністративна

діяльність

охоплює

лише

службові

відносини

між

працівниками, підрозділами і службами органів внутрішніх справ [263].
Розглянутий напрямок адміністративної діяльності, незважаючи на всю
його важливість і необхідність, є допоміжним і покликаний забезпечити
правильну організацію зовнішньої роботи органів внутрішніх справ щодо
виконання покладених на них завдань. Здебільшого адміністративна
діяльність органів внутрішніх справ є зовнішньою, тобто виходить за межі
внутрішніх організаційних відносин, поширюється на не підпорядковані за
службою державні та громадські організації, а також на громадян [263].
Дослідивши це питання у своїй праці, Р. Опацький зазначає, що
етимологічно слово «форма» (походить від лат. forma) означає «зовнішній
вигляд, зовнішнє окреслення, видимість чого-небудь». Форма – це
безпосередній атрибут адміністративної діяльності, що забезпечує взаємний
зв’язок, найбільш доцільну залежність елементів діяльності, що вносить у їх
співвідношення упорядкованість, стабільність і динамізм [235, с. 252]. А під
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формою публічного адміністрування, на думку професора О. Кузьменко, слід
розуміти зовнішньо виражену дію суб’єктів публічної адміністрації, що
здійснюється в рамках їх компетенції для виконання поставлених перед ними
завдань і тягне за собою певні наслідки [196, с. 98].
У межах праці про форми та методи адміністративної діяльності ОВС з
охорони прав дитини А. Румянцева-Козовник зазначає, що за думкою
Ю. Козлова і В. Макарчука форма адміністративної діяльності міліції
визначена

як

зовнішній

організаційно-правове

вираз

вираження

змісту
їх

адміністративної

конкретних

діяльності,

однорідних

дій

з

попередження та припинення проступків, організації та забезпечення
громадського порядку [175; 206]. І. Голосніченко, розуміє під формою
адміністративної діяльності ОВС однорідні за своїм характером та правовою
природою групи адміністративних дій, що мають зовнішній вираз, з
допомогою яких забезпечуються охорона прав громадян, громадський
порядок, безпека та здійснюється боротьба з правопорушеннями [4, с. 7].
Тоді як сама А. Румянцева-Козовник вважає, що формою адміністративної
діяльності є сукупність однорідних за своєю правовою природою та
характером груп адміністративних дій, які провадяться з метою забезпечення
громадської безпеки та охорони громадського порядку [310].
Таким

чином,

форми

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це
зовнішньо виражена діяльність суб’єктів публічного адміністрування, яка
здійснюється останніми в межах їх компетенції та спрямована на
гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів адміністративних
відносин в цій сфері.
Професор

О. Кузьменко

наводить

ознаки

форм

публічного

адміністрування, які, на її думку, є такими: 1) це спосіб зовнішнього
вираження діяльності публічної адміністрації та її посадових осіб;
2) залежать від змісту компетенції публічної адміністрації; 3) зумовлені
реалізацією завдань і функцій суб’єктів владних повноважень (виконання
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адміністративних зобов’язань) у рамках їх компетенції; 4) у більшості
випадків вимагають юридичної регламентації; 5) вибір форм діяльності
зумовлений специфікою поставленої мети, передбачає найбільш ефективний
варіант діяльності; 6) тягнуть за собою певні наслідки [196, с. 99].
Щоб визначити основні форми діяльності суб’єктів публічної
адміністрації у сфері обігу та застосування зброї, потрібно проаналізувати
чинне законодавство, що регламентує їх діяльність і закріплює їхні
обов’язки,

адже

кожен

суб’єкт

публічної

адміністрації

наділений

відповідною компетенцією, яка, як правило, дає йому можливість вибирати в
конкретних ситуаціях той чи інший варіант поведінки, варіант конкретних
дій, тобто відбити зміст своєї регулятивної, сервісної або управлінської
діяльності в тій формі, яка, на його думку, найбільш ефективна і найбільшою
мірою відповідає публічним інтересам [199, с. 472].
Як ми вже вказували, 12 жовтня 1992 року Кабінетом Міністрів
України було затверджено Положення «Про дозвільну систему», згідно з
яким контролем за обігом зброї в України займаються відповідні структурні
підрозділи Міністерства внутрішніх справ України. Офіційно процедура
правового закріплення обігу зброї в Україні на сьогодні була завершена
21 серпня 1998 року, коли наказом МВС України № 622 було затверджено
Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення і використання вогнепальної, пневматичної та холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів. Цією Інструкцією, зокрема, було визначено порядок
надання дозволів на придбання, зберігання, перевезення й використання
зброї; контроль за об’єктами дозвільної системи; детальний порядок
придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання зброї та
бойових припасів. На сьогодні Інструкція МВС України є єдиним
нормативно-правовим актом, на підставі якого громадяни можуть отримати
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дозвіл на придбання зброї. Виходить так, що ні закон, ні постанова чи указ, а
саме інструкція, яка є лише внутрішнім документом правоохоронного
відомства, регулює одну з найважливіших і найнебезпечніших сфер
суспільних відносин у нашій державі [145]. Саме тому черпати інформацію
про форми діяльності публічної адміністрації в цій сфері доцільно саме с цих
двох регулювальних актів.
За позицією професора О. Кузьменко, форми діяльності публічної
адміністрації поділяються на правові та неправові форми публічного
адміністрування.

До

правових

належать

форми,

використання

яких

спричиняє виникнення юридичних наслідків, а до неправових – форми, які
безпосередньо юридичного значення не мають і не спричиняють виникнення
адміністративно-правових відносин [196, с. 100]. При цьому професор
І. Гриценко

вважає,

адміністративного

що

з

права

розвитком

на

увагу

вітчизняних

заслуговують

інститутів

саме

правові

форми [62, с. 24].
За ступенем правової регламентації процесу використання виділяють
форми публічного управління: 1) установлення норм права (видання
нормативних актів публічного адміністрування); 2) застосування норм права
(видання

ненормативних

актів

публічного

адміністрування,

актів

застосування норм права); 3) укладання адміністративних договорів;
4) здійснення

реєстраційних

та

інших

юридично

значущих

дій,

5) провадження організаційних дій; 6) виконання матеріально-технічних
операцій. Перші чотири форми є правовими, решта – неправовими. Саме
такий поділ форм публічного адміністрування найповніше відбиває
діяльність публічної адміністрації, її широту та специфіку [199, с. 474].
Тож потрібно визначити, які ж форми діяльності використовують
суб’єкти публічного адміністрування у сфері обігу та застосування зброї в
Україні.

Першою

формою

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
можна зазначити видання дозволів на вогнепальну зброю (нарізну воєнних
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зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську
нарізну і гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначені патрони, сховища, склади і бази, де вони зберігаються,
стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також
підприємства й майстерні з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної
зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини,
в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї та
ліцензій [280].
Нагадаємо, що дозволи видає Управління громадської безпеки УМВС
України в області на: право перевезення мисливської вогнепальної зброї,
пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї громадянами
України;

придбання,

зберігання

та

носіння

мисливської

нарізної,

гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї,
пристроїв і набоїв до них громадянами України; придбання та зберігання
відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до
неї, пристроїв і зазначених набоїв підприємствами, установами та
організаціями, а також всі види дозволів, що належать до компетенції
міськрайорганів внутрішніх справ. У свою чергу Міськрайоргани внутрішніх
справ видають дозволи на:носіння і перевезення відомчої вогнепальної,
пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї; придбання,
зберігання і носіння громадянами України мисливської гладкоствольної,
пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї; придбання,
зберігання і носіння громадянами України спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (зокрема газової
зброї) [265].
Для одержання громадянами в органах внутрішніх справ дозволу на
придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї,
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пневматичної зброї, холодної зброї, згідно з вимогами п. 12.2. наказу МВС
України № 622-1998, подаються такі документи: заява щодо видання дозволу
на придбання зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ за місцем
проживання заявника; заповнена картка-заява; медична довідка (бланк
довідки форми № 127/о, зразок якої затверджено наказом МОЗ України від
20.10.1999 № 252); довідка про вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку,
відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення
коштів за надання відповідної платної послуги; ксерокопія паспорта [152].
Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в
паспорті, потрібно надати документ, що підтверджує фактичне місце
проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво
про право власності на житлове приміщення тощо). Якщо громадянин, який
звертається до органу внутрішніх справ для оформлення дозволу на
придбання зброї, пристрою, уже має у власності чи користуванні зброю,
пристрій, він надає ксерокопію дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а
документи (довідки), які були подані при отриманні дозволу на придбання,
зберігання (перереєстрації), є дійсними, повторно не оформляються, власник
подає їх копії. Особи, що звернулися до органів внутрішніх справ за
виданням дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв,
персонально відповідають за достовірність наданих документів відповідно до
законодавства України [265].
Для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської
вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї,
пристроїв власники відповідно до п. 12.5. наказу МВС України № 622-1998
до органів внутрішніх справ подають: заяву щодо видання дозволу на
зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ; дві
фотокартки розміром 3 х 4 см; дублікат дозволу з відміткою магазину про
продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у
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встановленому законодавством порядку; платіжний документ (платіжне
доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або
коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги [152].
Власник зброї пред’являє договір страхування. Аналогічні документи
власники надають до міськрайорганів внутрішніх справ для отримання
дозволу на придбання та зберігання спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії (зокрема газової зброї),
крім договору страхування [265].
А ось для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності
з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і
боєприпасів до неї, холодної, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра
і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі
вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу потрібно зібрати та
надати такі документи:
1. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами
до неї, холодною, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва
спеціальних засобів.
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що
підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним
приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності.
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3. Копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи.
4. Нормативний документ у сфері стандартизації (стандарти, технічні
регламенти, технічні умови) на кожен вид продукції, що буде вироблятися
(зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби).
5. Копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача
ліцензії та найманих працівників медичних протипоказань до виконання
ними функціональних обов’язків і володіння зброєю, спеціальними засобами,
який видається в установленому порядку.
6. Документ про внесення плати за видання ліцензії.
7. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з
відміткою органу контролю про повідомлення про відмову через свої
релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які
через

свої

релігійні

переконання

відмовляються

від

прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про
це відповідному органу контролю) [50].
Адміністративний збір за таку послугу визначається такий: одна
мінімальна заробітна плата, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,
що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видання
ліцензії. Строк прийняття рішення про видання ліцензії становить десять
робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання
ліцензії. Відповідно результат надання послуги – Ліцензія на провадження
господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї
невійськового

призначення

і

боєприпасів

до

неї,

холодної

зброї,

пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною, пневматичною зброєю
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на
секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
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сльозогінної та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх
продажу [50].
Не менш важливою формою діяльності публічної адміністрації в цій
сфері є контроль, що становить собою вид діяльності, який полягає в тому,
що суб’єкт контролю здійснює перевірку й облік того, як контрольований
об’єкт виконує покладені на нього завдання та реалізує свої функції. Основне
призначення державного контролю полягає у виявленні невідповідності його
об’єкта тим чи іншим правомірним оціночним критеріям для подальшого
застосування адекватних заходів реагування [7]. Як приклад – дотримання
порядку на об’єктах дозвільної системи з вогнепальною, пневматичною і
холодною зброєю. Також існує ще посилений контроль – зокрема за
додержанням порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони
та використання предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна
система [152].
Наступна форма діяльності публічної адміністрації у сфері обігу й
використання зброї – це видання нормативних актів загального характеру
публічного адміністрування.
Адміністративні акти ОВС – прийняті в процесі виконавчої діяльності
на основі та з метою виконання законів України однобічні владні вказівки,
спрямовані на встановлення, зміну чи припинення конкретних правовідносин
або такі, що мають обов’язкові для підлеглих органів і працівників ОВС
правила з метою організації та практичного здійснення охорони прав
громадян і громадського порядку [5, с. 31].
Як зазначає у своїй праці про адміністративні акти В. Тимощук,
здійснюючи адміністрування, органи виконавчої влади використовують
основну юридичну форму управління – акти. В юридичній літературі
наведено багато змістовних і корисних характеристик правових актів. Їх
можна розглядати в багатьох аспектах, адже думка науковців щодо
визначення поняття правового акта неоднорідна [339]. Так, Юридична
енциклопедія пояснює термін «акт» (лат. аctus – «дія», actum – «документ»)
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як «дію, вчинок громадянина або посадової особи (службової особи);
документ,

який

видається

державним

органом,

органом

місцевого

самоврядування, посадовою особою або громадською організацією в межах її
компетенції: закон, указ, постанова, наказ, розпорядження тощо». До актів
також віднесено протоколи та інші документи, що засвідчують юридичні
факти. Інші словники визначають термін «акт» таким чином: одинична дія, а
також окремий вчинок (пізнавальний акт, терористичний акт, акт агресії); те
саме, що й дія (наприклад, трагедія в п’яти діях); документ, що має юридичне
значення (наприклад, закон, наказ, постанова, акт експертизи, акт конгресу);
документ, який посвідчує що-небудь (обвинувальний акт у суді, акт на
довічне користування землею тощо); святкове зібрання в навчальних
закладах (з нагоди випуску учнів, вручення нагород і т. ін.). У словнику
Брокгауза та Ефрона акт визначається як щось (подія), що вже сталося, а
потім було підкріплено доказами. При цьому зрозуміло, що йдеться саме про
адміністративні акти, адже основним предметом діяльності органів публічної
адміністрації є вирішення конкретних справ [39; 376].
Визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими
нормативно-правовими

актами,

зокрема

Міноборони,

МВС,

інших

центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні
військові формування Адміністрації Держспецзв’язку, і Держмитслужб
(наприклад,

порядок

придбання,

зберігання,

обліку,

перевезення

та

використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і
матеріалів, на які поширюється дозвільна система), Збройні Сили, інші
утворені

відповідно

до

законів

України

військові

формування

Держспецзв’язку, а також митна служба [280].
Наступною

формою

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації є видання ненормативних актів публічного адміністрування.
Серед них насамперед треба назвати видання індивідуальних дозволів на
купівлю, зберігання та носіння вогнепальної зброї або ж рішення про
видання чи відмову у виданні ліцензії на провадження господарської
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діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодної, пневматичної зброї калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами
до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра
і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.
Публічні органи управління в цій сфері також здійснюють перевірки,
або так звані обстеження, – діяльність, яка дозволяє з’ясувати, що і як
зроблено на виконання приписів і вимог закону, підзаконного акта,
відповідного рішення [261]. Наприклад, об’єкти, де зберігається 20 чи більше
одиниць бойової, спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, обстежуються
щомісячно [280].
Окрім цього, на них покладено обов’язок забезпечення дотримання
певних правил, зокрема за вилучення, приймання, обліку і зберігання
вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, а також її передання до
чергових частин органів внутрішніх справ; створення та регулярне
поповнення в кожній черговій частині картотек власників вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї [152].
Також важливими є такі форми діяльності суб’єктів публічної
адміністрації, як організація постійної взаємодії оперативних служб у роботі
з

оперативного

пошуку

зброї;

своєчасне

та

якісне

розслідування

адміністративних справ; взяття на облік експериментально відстріляних куль
і гільз вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, відомчої та
службово-штатної зброї, що зберігається і використовується на об’єктах
дозвільної системи, а також нарізної зброї, що перебуває у власності
громадян; створення державної кулегільзотеки; зберігання відстріляних гільз
і куль; виготовлення бланків дозволів тощо [152].
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Отже, як бачимо, у сфері забезпечення обігу та застосування зброї
публічна адміністрація застосовує як правові, так і неправові форми
адміністративної діяльності.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
форм

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації

у

сфері

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні:
– форми діяльності публічної адміністрації в цій сфері більшою мірою
виявлені в Положенні «Про дозвільну систему» та в Інструкції про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів,
оскільки нормативно-правове регулювання обігу та застосування зброї
здійснюється на основі підзаконних нормативно-правових актів;
– основними суб’єктами публічної адміністрації, що безпосередньо
стосуються забезпечення обігу та застосування зброї, в Україні є посадові
особи та підрозділи Міністерства внутрішніх справ України;
– у сфері

забезпечення обігу та застосування зброї

публічна

адміністрація застосовує як правові, так і неправові форми адміністративної
діяльності, серед яких правові – це видання дозволів, контроль, видання
нормативних актів публічного адміністрування та ненормативних актів
публічного адміністрування, забезпечення дотримання певних правил,
своєчасне і якісне розслідування адміністративних справ, тощо; неправові –
перевірки, або так звані обстеження, організація постійної взаємодії
оперативних служб, взяття на облік експериментально відстріляних куль і
гільз, створення державної кулегільзотеки, зберігання відстріляних гільз і
куль; виготовлення бланків дозволів тощо.
Отже, форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це зовнішньо
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виражена діяльність суб’єктів публічного адміністрування (переважно
посадовими особами і підрозділами Міністерства внутрішніх справ України),
яка здійснюється в межах компетенції та спрямована на гарантування прав,
свобод і законних інтересів суб’єктів адміністративних відносин у цій сфері.
4.3. Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації
у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Як науковець обирає для себе найсприйнятливіший метод для роботи
над своєю науковою працею, так і публічна адміністрація має в своєму
арсеналі певний адміністративний інструментарій, який може визначати за
такою ж схемою свої прийоми для ефективної діяльності щодо забезпечення
права громадян на самозахист й інших публічних цінностей в аналізованій
нами сфері.
Перелік методів, які використовуються для досліджень у сфері права,
значний

за

своїм

обсягом.

Окрім

загальнонаукових

або

загальнофілософських методів (діалектичний матеріалізм, спостереження та
експеримент, порівняння, аналіз і синтез, індукція та дедукція та інші), що
вказують

загальний

шлях

до

істини,

у

правових

дослідженнях

використовують також прикладні методи – структурно-функціонального
аналізу, правового моделювання, порівняльного правознавства, системний
тощо [212], тобто науковець вправі вибрати для себе саме той метод, який
йому до вподоби.
Однак не треба плутати методологію дослідження суспільних явищ і
методи адміністративної діяльності публічної адміністрації. Адміністративні
й інші дії публічної адміністрації мають бути тільки санкціонованими і в
більшості випадків неваріативними. Саме тому наше завдання – з’ясувати,
які

ж

методи

використовує

публічна

адміністрація,

безпосередньо

здійснюючи забезпечення у сфері обігу та застосування зброї в Україні.
Як ми вже зазначали, в умовах сьогодення все більш актуальним стає
питання забезпечення публічною адміністрацією всіма можливими засобами
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і способами максимального впорядкування всіх можливих відносин в
аналізованій нами сфері суспільного життя України. Підтвердженням цих
слів є той факт, що за даними МВС на сьогодні в Україні зареєстровано
понад 600 тисяч власників вогнепальної зброї, у яких в особистому
користуванні перебуває майже 900 тисяч одиниць відповідної зброї. При
цьому

за

2014

рік

Генеральна

прокуратура

зареєструвала

3008 правопорушень із використанням вогнепальної зброї. Для порівняння: у
невоєнному 2013 році таких правопорушень було більш ніж удвічі менше –
1238, а за перші місяці 2015 року – уже 1107 [174].
Саме тому поряд із формами публічного адміністрування в процесі
практичного виконання адміністративних зобов’язань публічної адміністрації
важлива роль відводиться методам її адміністративної діяльності. Проблема
адміністративно-правових методів діяльності публічної адміністрації у сфері
обігу та застосування вогнепальної зброї загострена сьогодні у зв’язку з
проведенням в Україні АТО, суттєвими змінами в механізмі публічного
управління і в організаційно-правовому статусі багатьох його суб’єктів і, що
особливо

важливо,

об’єктів

(наприклад,

децентралізація

влади,

роздержавлення економіки, розвиток договірних відносин у діяльності
публічної адміністрації) [199, с. 471].
Ми згодні зі слушним твердженням професора В. Коваленка про те, що
публічна

адміністрація

передбачає

не

тільки

чітку

визначеність

і

детермінованість її компетенції, а й наявність чіткого механізму її реалізації
у практичній діяльності, що виражається в певних діях, які сприймаються як
такі, що містять владні приписи. У процесі практичного виконання
адміністративних

зобов’язань

публічної

адміністрації

важлива

роль

відводиться методам її діяльності [199, с. 471].
Також ми вже зазначали, що адміністративна діяльність органів
внутрішніх справ здійснюється в конкретних формах і певними методами, які
закріплюються в законах та інших нормативних правових актах і пов’язані з
реалізацією поліцією своєї компетенції [3].
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Для того щоб визначити методи адміністративної діяльності публічної
адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні,
спочатку потрібно звернутися до доктринальних поглядів на це явище. Слід
зазначити, що в науковій літературі існує багато точок зору щодо визначення
такого явища, як «метод», при цьому терміни «спосіб», «засіб», «метод»
визнаються близькими за змістом і значною мірою збігаються [118, с. 204].
В юридичній літературі існують певні труднощі з розумінням категорії
методу, з відокремленням її від форми публічного адміністрування, а також
методу

правового

регулювання.

Методи

публічного

адміністрування

застосовуються владними суб’єктами адміністративного права (публічною
адміністрацією). Форма є первинною щодо методу. Вона вказує, що
конкретні дії публічної адміністрації здійснюються шляхом оформлення їх,
наприклад, у правовий акт, що тягне за собою юридичні наслідки. Метод у
свою чергу дає можливість побачити характер взаємовідносин між суб’єктом
і об’єктом впливу. Він обов’язково виражений у формі публічного
адміністрування.

Інакше

кажучи,

якби

не

було

форми

публічного

адміністрування, методи публічного адміністрування втратили би будь-який
сенс. Наприклад, як можна застосувати заходи адміністративного стягнення
або надати ліцензію фізичній чи юридичній особі без документального
оформлення таких дій, тобто без прийняття відповідного правового акта
публічного адміністрування. Таким чином стає очевидним нерозривний
зв’язок методу діяльності публічної адміністрації з її формами [199, с. 477].
Ми вже зазначали вище, що від гр. methodos («шлях, спосіб
дослідження, навчання, викладу») – це сукупність прийомів і операцій
пізнання і практичної діяльності; спосіб досягнення певних результатів у
пізнанні і практиці. Застосування того чи іншого методу визначається метою
пізнавальної або практичної діяльності, предметом вивчення або дії та
умовами, в яких здійснюється діяльність. Кожна сфера людської діяльності
має свої специфічні методи: можна говорити про методи художньої
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творчості; методи оброблення інформації; методи ведення війни і т. ін. Так,
філософія розглядає переважно методи пізнання.
Існує багато різних класифікацій методів. Виділяють приватні,
спеціальні методи конкретних наук – наприклад, методи механіки,
порівняльний метод у мовознавстві, метод анкетування в соціології,
радіовуглецевий метод в археології і т. ін. Поряд із методами конкретних
наук існують також загальнонаукові методи, тобто методи., використовувані
широким класом наук або навіть всіма науками. До таких методів звичайно
відносять спостереження, вимір, експериментальний метод, індуктивний,
гіпотетико-дедуктивний, моделювання і т. ін. І нарешті, найбільш загальними
методами, застосованими як у пізнанні, так і в практиці, є аналіз і синтез,
ідеалізація й абстрагування, порівняння, узагальнення тощо. Широко
поширений також поділ методів науки на теоретичні й емпіричні [351].
Вчення

про

методи

називається

методологією.

Усякий

метод

спирається на певне знання про об’єкти пізнання або практичної діяльності.
Тому іноді методи називають науковими принципами і теорією (наприклад,
варіаційні принципи механіки – принцип можливих переміщень, принцип
найменшої дії, принцип Д’Аламбера і т. ін., які постають методами вивчення
рівноваги й руху невільної механічної системи. Можливо, в цьому разі краще
говорити про методологічні функції законів і теорій науки [351].
Або ж художні методи мистецтва – одна з актуальних проблем
естетичної теорії Нового часу, хоча теорії творчого методу в мистецтві
розроблялися впродовж усієї історії естетичної думки – від часів Аристотеля.
Метод визначався як категорія художньої творчості, що відбиває свідому
духовну позицію митця, реалізовану в системі принципів художнього
формування та засобів, здатних найбільш повно і художньо переконливо
розкрити внутрішню життєвість естетичних явищ. Метод – це універсальна
категорія художньої творчості, що осягає собою принципи добору,
узагальнення, відображення дійсності з позицій певного естетичного ідеалу.
Водночас метод – це естетична категорія, що відображає закономірності
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процесу творення художніх цінностей, на відміну від стилю, що розкриває
результативність

наслідків

–

закономірності

структури

художніх

творів [166, с. 726-727].
Проте, повернувшись до юриспруденції зазначимо, що в результаті
проведених досліджень Б. Підгорний зазначає, що у філософському словнику
метод у найбільш загальному значенні – спосіб досягнення мети, певним
чином упорядкована діяльність. При цьому вчений наголошує, що серед
науковців немає єдиної точки зору на термін «метод», і в науковій літературі
він визначається як спосіб, прийом, досягнення поставленої мети [253, с. 60].
Цієї ж позиції притримується і В. Коваленко, який вважає, що в
загальноприйнятому розумінні метод означає спосіб, прийом практичного
здійснення чого-небудь [199, с. 482]. Тобто така правова категорія, як метод,
у контексті адміністративного права насамперед потрібна для визначення,
яким саме чином відбувається певне правове явище чи здійснюється певний
процес.
Слід звернути увагу на визначення методу державного управління, яке
з позиції більшості дослідників – це способи, прийоми, шляхи досягнення
цілей, вирішення завдань та здійснення його функцій і повноважень [246,
с. 61]. Ось зокрема, за думкою В. Авер’янова, воно трактується як певні
способи практичного здійснення органами виконавчої влади та іншими
суб’єктами державного управління владно-організаційного впливу на
керовані об’єкти, що відповідають характеру й обсягу наданих цим суб’єктам
функцій і повноважень (компетенції), а також особливостям керованих
об’єктів [11, с. 72]. При цьому, на думку С. Стеценко, – це способи і засоби
впливу органів державного управління чи посадових осіб на керовані об’єкти
[332, с. 175]. У свою чергу Ю. Битяк вважає, що це науково обґрунтовані,
дозволені законом способи впливу на керовані об’єкти з метою найбільш
правильного оперативного вирішення управлінських завдань і досягнення
максимальної ефективності управління [1, с. 157].
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Таким

чином,

адміністративно-правове

забезпечення

обігу

та

застосування зброї має здійснювати владно-організаційний вплив на певні
об’єкти, характеризується наявністю в суб’єктів, що його здійснюють,
певного кола способів і засобів для практичного його здійснення.
В адміністративно-правовому аспекті під методами адміністративної
діяльності розуміються способи цілеспрямованого пливу на поведінку
громадян, а також діяльність підприємств і організацій в інтересах
забезпечення громадського порядку [9]. Додаючи та конкретизуючи, автори
навчального посібника «Загальне адміністративне право» В. Галунько,
В. Курило, С. Короєд та ін. зазначають, що методи адміністративної
діяльності публічної адміністрації – це способи, прийоми цілеспрямованого
впливу

норм

адміністративного

права

на

поведінку

учасників

адміністративно-правових відносин із метою публічного забезпечення прав і
свобод

людини

та

громадянина,

нормального

функціонування

громадянського суспільства та держави [10, с. 151]. Стосовно діяльності
публічної адміністрації під її методами В. Коваленко розуміє спосіб, прийом
практичної реалізації її суб’єктами завдань і функцій у повсякденній
діяльності на основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і
відповідній формі [199, с. 483].
За своїми ознаками метод публічного адміністрування є засобом
цілеспрямованого владного впливу на суспільство. Такий підхід до його
розуміння зближує методи публічного адміністрування з методом правового
регулювання суспільних відносин. І перший, і другий є засобами
регулювального впливу, тобто виступають у ролі «носіїв» адміністративноправових приписів, заборон і дозволів. Однак акценти при цьому різні:
йдеться або про механізм правового регулювання (однаковий для всіх
галузей права), або про владні засоби публічної адміністрації, які
використовуються нею для виконання адміністративних зобов’язань. Методи
правового регулювання поширюються на всіх учасників суспільних
відносин, включаючи публічну адміністрацію та невладних суб’єктів, у той
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час як методи адміністрування використовуються тільки суб’єктами владних
повноважень. У методах публічного адміністрування знаходять відповідне
вираження методи адміністративно-правового регулювання, що проте не
призводить до їх ототожнення, хоча в своєму правовому вираженні метод
публічного

адміністрування

може

співпадати

з

методом

правового

регулювання. Але для цього він має бути, по-перше, обов’язково юридично
оформленим і, по-друге, мати нормативне вираження, тому що правове
регулювання завжди нормативне. Методи ж публічного адміністрування
переважно індивідуалізовані. Не всі вони є правовими [199, с. 482].
Таким

чином,

методи

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це
система певних способів і прийомів, за допомогою яких здійснюється
цілеспрямований плив на поведінку учасників адміністративних відносин у
сфері обігу та застосування зброї на основі закріпленої за суб’єктами владних
повноважень компетенції, у встановлених межах і відповідній формі,
спрямований на гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих
відносин.
Адміністративне право практично використовує всі методи правового
регулювання. Водночас визначальний вплив на вибір тих або інших засобів
правової

дії

на

управлінські

відносини

справляє виконавча

влада.

Відбувається процес юридичного опосередкування особливих суспільних
відносин, у рамках яких одна сторона виступає як керівна, а інша – як
керована. Отже, йдеться про такі взаємини, в яких відсутня юридична
рівність сторін, характерна, наприклад, для відносин, що врегульовані
нормами цивільного права. Відповідно у відносинах, що регламентовані
адміністративним правом, завжди більшою чи меншою мірою виявляється
відоме підпорядкування волі керованих єдиній волі, що управляє,
виразником якої є той чи інший суб’єкт виконавчої влади, наділений
юридично владними повноваженнями. Діє цей суб’єкт так само внаслідок
того, що він виступає від імені держави й виражає публічний інтерес. Це
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зумовлює юридичну нерівність сторін у таких відносинах. Саме методи
управління виражають змістовний аспект управлінського впливу. Вони і є
волею держави, конкретизованою відповідним управлінським органом у
межах наданих йому юридично-владних повноважень. Тому методи
публічного управління, як правило, фіксуються в адміністративно-правових
актах [63, с. 208].
Сукупність методів публічного адміністрування розподіляється на види
за різними критеріями: 1) залежно від форми вираження: правові містяться в
нормативних та індивідуальних правових актах і тягнуть юридичні наслідки;
неправові характеризуються здійсненням суб’єктом публічної адміністрації
певних дій організаційного характеру (наради, інструктажі тощо); 2) залежно
від правових властивостей: нормативні застосовуються з метою прийняття
нормативних

правових

актів;

індивідуальні

–

з

метою

прийняття

індивідуального адміністративного акта; 3) за ступенем владного впливу на
об’єкти: імперативні містять владні приписи, які зобов’язують до вчинення
необхідних дій або належної поведінки; уповноважувальні дозволяють
здійснювати певні дії (наприклад, приймати правові акти публічного
адміністрування); заохочувальні реалізуються за допомогою встановлення
стимулів до правомірної поведінки суб’єктів адміністративного права;
рекомендаційні
необов’язкового

містять

рекомендації

характеру;

4)

за

щодо

здійснення

суб’єктним

певних

дій

складом:

одноосібні

методів

публічного

(єдиноначальні) та колегіальні [199, с. 482].
Найбільш

поширеним

є

розмежування

адміністрування залежно від міри використання владних повноважень
публічної адміністрації (переконання, заохочення, примус); залежно від
ступеня врахування у владному впливі інтересів і правових можливостей
його об’єктів (адміністративні, економічні) [199, с. 482].
Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні нерозривно пов’язані з
формами здійснення такої діяльності; у цій сфері застосовуються як правові,
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так і неправові форми адміністративної діяльності, серед яких: правові –
видання дозволів, контроль, видання нормативних актів публічного
адміністрування та ненормативних актів публічного адміністрування,
забезпечення дотримання певних правил, своєчасне і якісне розслідування
адміністративних справ тощо); неправові – перевірки, або так звані
обстеження, організація постійної взаємодії оперативних служб, взяття на
облік експериментально відстріляних куль і гільз, створення державної
кулегільзотеки, зберігання відстріляних гільз і куль; виготовлення бланків
дозволів тощо.
Але у зв’язку з тим, що основними суб’єктами публічної адміністрації,
які мають безпосереднє відношення до забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні, є підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, то саме
про їх методи діяльності у цій сфері доцільно вести мову далі. А оскільки це
органи, що входять до єдиної системи ОВС, то для них основними методами
адміністративної діяльності є переконання та примус.
Професор А. Запорожцев зазначає, що переконання – це моральний,
психологічний, матеріальний вплив суб’єкта адміністративної діяльності на
об’єкт, на його волю, свідомість і поведінку з метою досягнення свідомого
виконання ним вимог правових норм. У свою чергу адміністративний примус
ОВС – це матеріальний, психічний або фізичний вплив на свідомість і
поведінку особи, що застосовується ОВС до фізичних та юридичних осіб з
метою запобігання, припинення правопорушень і притягнення винних до
відповідальності [2, с. 19]. При цьому переконання застосовується не тільки
для виконання вимог правових норм, а й для попередження правопорушень у
сфері обігу та застосування зброї, зокрема наприклад, шляхом нав’язування
суб’єкту, що володіє зброєю, вимог щодо відповідального до неї ставлення,
збереження

в

недоступних

для

інших

місцях,

невикористання

без

необхідності тощо. Тобто переконання є визначальним методом впливу.
Воно пов’язане із залученням громадян, широкої громадськості та ЗМІ до
вирішення

державно-управлінських

завдань,

із

вихованням

свідомої
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дисципліни, законослухняності та особистої відповідальності кожного.
Заходами

переконання

є

роз’яснення,

обґрунтування,

обговорення,

навіювання, заохочення, показ позитивних прикладів і багато іншого [3].
У свою чергу адміністративний примус, як спосіб більш жорсткого
впливу на свідомість учасників адміністративних відносин у сфері обігу та
застосування зброї, є більш допоміжним методом. Проте Г. Грянка вважає,
що примус в юридичній літературі визначається як загальний, універсальний
метод публічного управління [63, с. 207]. Такий вид адміністративної
діяльності розглядали у своїх наукових працях А. Гайдук, Г. Грянка,
В. Колпаков, Т. Коломоєць, А. Комзюк, І. Мельник, А. Осауленко та ін.
Зокрема Г. Грянка метод адміністративного примусу розглядає в контексті
Кодексу України про адміністративні правопорушення і визначає, що
примусові

заходи виконують

специфічні

функції щодо

припинення

правопорушень, формування доказової бази, забезпечення виконання
постанов

у

справі.

Вони

застосовуються

нормативно-визначеними

суб’єктами в передбачених законодавством випадках [63, с. 207].
І. Мельник розглядає застосування заходів адміністративного примусу
в умовах розбудови правової держави. Відповідно до етимології поняття
«адміністрація», що означає «управління», він розглядає адміністративний
примус як різновид управлінського примусу, що здебільшого застосовують
органи державного управління. Засоби адміністративного примусу, що
застосовують різні суб’єкти адміністративно-правових відносин, охороняють
переважно

такі

суспільні

відносини,

що

врегульовані

нормами

адміністративного права, тобто тими правовими нормами, що регламентують
суспільні відносини у сфері управлінської діяльності [210]. А. Осауленко у
статті

«Юридична

співвідношення»

відповідальність

з’ясовує

та

взаємозв’язок

державний
та

примус:

відношення

аспекти

примусу

та

відповідальності, визначає їх спільні та відмінні риси [240]. Досить детально
вивчала питання адміністративного примусу Т. Коломоєць. Вона аналізувала
чинну

адміністративно-примусову

політику

держави,

характеризувала
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властивості адміністративного примусу, окреслювала основні пріоритетні
напрямки його подальшого розвитку [9, с. 208].
Отже, поняття примусу досліджувало чимало вітчизняних учених. Крім
того, цей метод управління закріплений у нормативно-правових актах –
законах

України

«Про

державну

службу»,

«Про

місцеві

державні

адміністрації», «Про державні нагороди України», Кодексі України про
адміністративні правопорушення, Указі Президента України «Про деякі
питання вдосконалення нагородної справи в Україні» та інших. Сутність
адміністративного примусу є невід’ємною складовою системи методів
публічного управління, що належить до найжорсткіших засобів впливу. Саме
тому посадові особи органів управління застосовують примус, як правило,
поєднано з іншими управлінськими прийомами. Авторитарність цього
методу незаперечна, проте нині немає жодної держави, яка б не
використовувала його як найнеобхідніший засіб управління [63, с. 208-209].
Примус залежно від мети та способу забезпечення правопорядку має
свої заходи, які класифікуються на декілька груп: 1) заходи попередження;
2) заходи

припинення;

3) заходи

адміністративно-процесуального

забезпечення; 4) заходи адміністративної відповідальності [2, с. 19].
Заходи попередження використовуються з метою контролю за попитом
на зброю або ж для перекриття каналів надходження зброї в нелегальний обіг
тощо; припинення – для виявлення та припинення незаконного володіння
зброєю або її застосування; заходами адміністративно-процесуального
забезпечення

можуть

бути

адміністративне

доставляння

порушника,

затримання, особистий огляд і огляд речей тощо; до заходів адміністративної
відповідальності належить сукупність дій з притягнення винної особи до
понесення покарання за такі проступки, як стрільба з вогнепальної, холодної
метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів,
споряджених

гумовими

чи

аналогічними

за

своїми

властивостями

метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не
відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку.
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Примус у сфері публічного управління застосовують для того, щоб
забезпечити: по-перше, цілеспрямованість управлінської діяльності; подруге, правомірність поведінки учасників управлінських відносин; по-третє,
функціонування й захист режиму, установленого державою, за якого б
неухильно виконувалися правові приписи всіх ланок управлінської системи;
по-четверте,

належні

взаємостосунки

всіх

учасників

управлінських

відносин [63, с. 212-213].
На базі зазначених універсальних методів впливу розробляється
система методів адміністративної діяльності, під якими розуміються
конкретні прийоми і способи діяльності органів внутрішніх справ та їх
посадових осіб, що здійснюються в рамках їх компетенції та на основі
адміністративних норм, та які викликають певні правові наслідки [3].
Наприклад, відповідно до статті 42 Закону України «Про Національну
поліцію» поліція під час виконання своїх повноважень має застосовувати такі
заходи примусу:

1) фізичний вплив (силу); 2) спеціальні засоби;

3) вогнепальну зброю [126].
Відповідно до чинного законодавства фізичним впливом визначається
застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів
боротьби

з метою припинення протиправних дій правопорушників.

Поліцейський може застосовувати фізичну силу, зокрема спеціальні прийоми
боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та
безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка
вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не
забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього
законом. Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого керівника, а
той – прокурора про завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок
застосування фізичної сили [126].
Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу – це сукупність
пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно
призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними
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предметами (зокрема від зброї), тимчасового (відворотного) ураження
людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі
людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї, з
чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів і
службових тварин [126].
Для

виконання

своїх

повноважень

поліцейські

можуть

використовувати такі спеціальні засоби: 1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові

пристрої

контактної

та

контактно-дистанційної

дії;

3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо);
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії; 5) засоби
примусової зупинки транспорту; 6) спеціальні маркувальні та фарбувальні
засоби; 7) службові собаки та службові коні; 8) пристрої, гранати та
боєприпаси світлозвукової дії; 9) засоби акустичного та мікрохвильового
впливу; 10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні
пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;
11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за

своїми

властивостями

метальними

снарядами

несмертельної

дії;

12) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами;
13) водомети,

бронемашини

та

інші

спеціальні

транспортні

засоби.

Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу, не
визначені цим Законом. Не є заходом примусу використання поліцейським
засобів

індивідуального

захисту

(шоломів,

бронежилетів

та

іншого

спеціального екіпірування). Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити
застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного
результату [126].
Поліцейський

зобов’язаний

заздалегідь

попередити

особу

про

застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї та
надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім
випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я
особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що
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склалася,

таке

попередження

є

невиправданим

або

неможливим.

Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або
звернення до великої групи людей – через гучномовні установки,
підсилювачі звуку. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу
визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення
та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення.
Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які
постраждали в результаті застосування заходів примусу. Заборонено
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до
жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками
обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському,
що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити
такий напад або опір іншими способами й засобами неможливо [126].
Про

застосування

зброї

поліцейськими

як

крайній

вияв

адміністративного примусу мова йтиме в наступному підрозділі нашого
дисертаційного дослідження.
Таким чином, у сфері забезпечення обігу та застосування зброї методи
переконання

та

примусу

є

базисом

для

системи

спеціальних

використовуваних публічною адміністрацією методів адміністративної
діяльності в цій сфері.
Зокрема слід зазначити про метод ліцензування, який є одним із
методів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, за допомогою
якого передбачається можливість допуску підприємців до здійснення різних
видів діяльності [3]. До переліку видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, підпадає виробництво та ремонт вогнепальної
зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
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зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100
метрів на секунду та виробництво спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозогінної та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж [123]. При цьому виданням ліцензій займається
Міністерство внутрішніх справ України. Адміністративний збір за надання
такої послуги складає одну мінімальну заробітну плату, виходячи з її
розміру, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про
видання ліцензії. Строк прийняття рішення про видання ліцензії становить
десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про
отримання ліцензії [123].
Ще одним методом є контроль. Він як метод адміністративної
діяльності полягає в тому, що уповноважені державні органи та посадові
особи, використовуючи певні прийоми і способи, з’ясовують, наскільки
відповідає вимогам законодавства практичне здійснення підконтрольного
виду діяльності [3]. Так, у сфері забезпечення обігу та застосування зброї,
наприклад, контроль здійснюється за дотриманням порядку на об’єктах
дозвільної системи з вогнепальною, пневматичною і холодною зброєю.
Окрім того в цій сфері є ще так званий посилений контроль, який
здійснюється зокрема за додержанням порядку виготовлення, придбання,
обліку, зберігання, охорони та використання предметів і матеріалів, на які
поширюється дозвільна система [280].
Не менш важливими методами є адміністративний нагляд, який
нерозривно пов’язаний з методом контролю, що полягає в постійному
систематичному спостереженні уповноваженими державними органами та їх
посадовими

особами

за

дотриманням

громадянами

й

організаціями

встановлених правил поведінки у сфері забезпечення обігу та застосування
зброї, та реєстрація, що становить собою діяльність цих же суб’єктів щодо
офіційного визнання конкретних юридичних фактів (наприклад, реєстрація
факту придбання, викрадення чи втрати зброї).
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Також необхідно звернути увагу на те, що вагомими в аналізованій
сфері є спеціальні засоби (методи адміністративної діяльності спеціальної
публічної адміністрації) застосування вогнепальної зброї, що передбачена
законами України для працівників правоохоронних органів. Наприклад,
відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію»
застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а
також на її застосування і використання лише за умови, що він пройшов
відповідну

спеціальну

підготовку.

Поліцейський

уповноважений

у

виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю: 1) для відбиття
нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому
життю чи здоров’ю; 2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому
життю чи здоров’ю; 3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно
позбавлено волі; 4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під
охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення
таких об’єктів у разі їх захоплення; 5) для затримання особи, яку застали під
час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається
втекти; 6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням
зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або
поліцейського; 7) для зупинки транспортного засобу шляхом його
пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю
людей та/або поліцейського [126].
Отже, оскільки форми та методи адміністративної діяльності публічної
адміністрації тісно взаємодіють між собою, то в сфері забезпечення обігу й
застосування зброї можна ще виокремити такі методи адміністративної
діяльності, що пов’язані зі здійсненням органами внутрішніх справ, як
основним суб’єктом владних повноважень із забезпечення в цій сфері
процедурної

діяльності

адміністративного нагляду.

–

ліцензування,

реєстрації,

контролю

й
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Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
методів адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні:
– така правова категорія, як метод, у контексті адміністративного права
насамперед потрібна для визначення, яким саме чином відбувається певне
правове явище, чи здійснюється що-небудь у сфері обігу та використання
зброї;
– адміністративно-правове забезпечення має здійснювати певні владноорганізаційні впливи на певні об’єкти, характеризується наявністю в
суб’єктів, що його здійснюють, певного кола способів і засобів для
практичного забезпечення порядку обігу та використання зброї;
– методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні нерозривно пов’язані з
формами здійснення такої діяльності;
– основне

призначення

методів

адміністративної

діяльності

–

це здійснювати цілеспрямований вплив на учасників адміністративних
відносин у сфері забезпечення обігу та застосування зброї;
– такі методи базуються на адміністративно-правових нормах і мають
охороняти та гарантувати права, свободи та законні інтереси суб’єктів цих
відносин;
– у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні основними
методами адміністративної діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України, як основних суб’єктів здійснення такої діяльності в цій сфері,
є переконання та примус;
– методи переконання та примусу є базисом для спеціальних
використовуваних публічною адміністрацією методів адміністративної
діяльності в цій сфері, а саме для ліцензування, контролю, нагляду та
реєстрації;
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– провідними

методами

діяльності

публічної

адміністрації

в

аналізованій сфері є спеціальні засоби застосування вогнепальної зброї, що
передбачена законами України для працівників правоохоронних органів.
Отже, методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у
сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це система
способів і прийомів, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований плив
на поведінку учасників адміністративних відносин у сфері обігу та
застосування зброї на основі адміністративних норм і закріпленої в них за
суб’єктами

владних

повноважень

компетенції,

що

здійснюється

у

встановлених межах і у відповідній формі та спрямована на гарантування
прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин.
4.3.1. Застосування зброї працівниками правоохоронних органів як
крайній захід адміністративного примусу
Процес побудови ефективної з погляду забезпечення прав людини
незалежної правової держави передбачає наявність цілісної та ефективної
системи органів державної влади, які покликані забезпечувати виконання
завдань та функцій держави через управлінський механізм, наділений
владними повноваженнями [208, с. 36]. У сучасних умовах держава
спрямовує свою діяльність на побудову громадянського суспільства, за якого
людські цінності є найголовнішими, а їх охорона набуває першочергового
значення [335, с. 12]. У відносно благополучний 2008 рік, за даними МВС
України, було здійснено низку заходів із роззброєння криміналітету. З
незаконного обігу вилучено понад 5 тис. одиниць вогнепальної зброї,
зокрема 14 гранатометів, 47 кулеметів, 104 автомати, 575 гвинтівок,
806 пістолетів, понад 480 тис. набоїв, понад 500 кг вибухових речовин.
Завдяки цьому злочинів із використанням зброї вчинено на 8,9 % менше, а з
використанням вибухових пристроїв – на 32,5 % менше, ніж у попередні
роки [271]. В умовах проведення широкомасштабного АТО кількість
незаконної зброї зросла в рази. При цьому зброя перебуває не тільки в
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незаконному володінні кримінальних елементів, але й законослухняних
громадян, передусім учасників АТО.
Виходячи з визначення, що дається «Новим Оксфордським словником
англійської мови», згідно з яким вогнепальна зброя є «знаряддя, з якого
метальні снаряди викидаються за допомогою вибуху пороху або іншої
вибухової речовини», вузьке визначення вогнепальної зброї як зброї, яка
носиться в руках або в долоні, не точне, і в це поняття слід включити також
безліч різновидів важкої артилерії. Спочатку в поняття давньої (механічної)
артилерії входили гігантські пращі, катапульти, торсіонні стріломети –
спрінгалди та інші метальні машини, проте, оскільки снаряд у них
приводився в рух не за допомогою вибухової речовини, цей різновид
артилерії залишений за рамками нашої роботи. Проте сьогодні основними
типами вогнепальної зброї визначаються: важка артилерія – як рухома, так і
стаціонарна, легка, що включає траншейні міномети, які хоча й переносні
людиною, однак для стрільби встановлюються на землю. Крім того сюди
належить більш легка стрілецька зброя, відмітною ознакою якої є можливість
стрільби з неї на вису, за допомогою обох рук, до цієї категорії зброї
належить мушкет, використання якого можливе при упорі в плече, і нарешті,
найлегшою зброю, що переноситься та використовується однією рукою, є
пістолети і револьвери [159].
Ми не завжди в змозі визначити, хто був «батьком» того чи іншого
винаходу. У деяких випадках створення або вдосконалення певного виду
зброї відбувалося настільки повільно, що на ключових стадіях цього процесу
могли зробити свій внесок кілька осіб, що не має особливого значення.
Набагато важливішим тут є датування винаходів, ніж конкретні імена
винахідників. Початок застосування пороху у вогнепальній зброї відноситься
до кінця періоду, який називається Середньовіччям. Часи розквіту грецької
та римської культури були вже далеко в минулому, і народи перебували в
невігластві й загрузли в забобонах. Освіченим класом було духівництво,
ченці листувалися з іншими освіченими людьми і проводили різні наукові
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експерименти й досліди. Однак прагнення до нового знання не звільняло їх
від небезпеки. Володіння нетрадиційним знанням і винахідництво могли
призвести до обвинувачення в чаклунстві або у зносинах з дияволом. За
володіння новими знаннями освічених людей кидали до в’язниці –
прикладом тому може бути доля францисканського монаха Р. Бекона, не
кажучи вже про те, що навіть один із римських пап не зміг уникнути такого
безчестя.
Виходячи зі сказаного легко зрозуміти, чому про багатьох винохідників
не повідомлялося публічно – так, щоб про них могли дізнатися всі і кожен, –
навпаки, вони часто зашифровувати, а деколи й зовсім не фіксували цього на
папері. Таким чином, популярність винахід отримував досить заплутаним
шляхом, а відомості про його автора часто губилися. Як же це відрізняється
від нашої епохи, коли винахідник нового військового знаряддя може надовго
привернути увагу газет, а іноді й судів – до того часу, поки уряд не вирішить,
чи готовий заплатити винахіднику, і якщо так, то скільки. Перекази й легенди
доносять до нас імена древніх винахідників, однак часом це зовсім не ті
імена [159].
Тобто вогнепальна зброя та всі її різновиди не тільки популярна у всіх
часових проміжках людського буття а й еволюціонує разом із суспільством.
Забезпечення законності в діях суб’єктів владних повноважень є одним
з основних обов’язків державних органів та установ, міністерств, відомств,
підприємств та організацій. Особливо це актуально в питаннях застосування
вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів. Як зазначає
професор С. Стеценко, адміністративний примус як метод державного
управління є крайнім заходом, що застосовується лише тоді, коли
неефективними виявилися інші методи. Держава в цілому зацікавлена в тому,
щоб кількість випадків застосування адміністративного примусу була
меншою, щоб позитивний варіант державного управління досягався без
використання примусових заходів. Але у практиці діяльності органів
виконавчої влади непоодинокими є випадки, коли належний хід суспільних
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відносин неможливо забезпечити без адміністративного примусу з боку
компетентних державних органів [332, с. 309].
Тобто такий метод державного управління, як адміністративний
примус, без сумніву займає невід’ємне місце в системі заходів забезпечення
режиму законності. Але для його здійснення спеціально уповноважуються
певні державні органи, як правило їх називають правоохоронними.
У

механізмі

нашої

держави

та

громадянського

суспільства

правоохоронні органи займають особливе місце. Такої думки дотримуються
професори А. Колодій та А. Олійник, які вважають, що правоохоронні органи
відрізняються від інших органів низкою таких ознак: а) їх правоохоронна
діяльність має певну спеціалізацію та в багатьох випадках є не тільки
головним, але і єдиним напрямком діяльності; б) вони створюються і діють
на підставі Конституції та законів України; в) мають державновладні
повноваження для виконання своїх обов’язків; г) мають можливість
застосовувати

засоби

державного

примусу

до

правопорушників;

д) застосовують інші передбачені законом види обмежень; е) мають відносну
самостійність, власну структуру, деякі інші особливості щодо інших
державних

органів;

є) безпосередньо

займаються

попередженням

правопорушень; ж) можуть бути державними, і недержавними [177, с. 203].
Таким чином, правоохоронні органи – це система відносно самостійних
державних утворень, створених на основі законодавчого акта, на яких
покладено обов’язок з реалізації режиму законності з можливістю
застосовування засобів державного примусу до його порушників.
Саме в Законі України «Про державний захист працівників суду та
правоохоронних органів» можна знайти орієнтовний перелік правоохоронних
органів, який зрозуміло, неодноразово змінювався і доповнювався. Це
наприклад, органи прокуратури, органи внутрішніх справ, органи служби
безпеки, військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органи
рибоохорони, органи державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовні або правоохоронні функції [335, с. 12].
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Правоохоронні дії тісно пов’язані між собою. Вони утворюють цілісну
правоохоронну діяльність, у якій охорону правового порядку здійснюють
органи внутрішніх справ, захист національної безпеки – органи Служби
безпеки України, розслідування злочинів – органи досудового слідства,
відновлення порушеного права – органи державної виконавчої служби.
Діяльність правоохоронних органів є публічною, багатоплановою. Кожний із
зазначених органів відповідає в межах наділених повноважень за власний
внесок у вдосконалення його діяльності, щоденні контакти з громадянами,
допомогу їм у виконанні конституційних обов’язків [335, с. 12].
У свою чергу застосування зброї працівниками правоохоронних
органів є крайнім заходом адміністративного примусу. Провівши відповідні
дослідження, Б. Орловський зазначає, що в науці існує дві точки зору щодо
застосування

зброї

та

інших

спеціальних

засобів

працівниками

правоохоронних органів. Прихильники першої точки зору (Ю. Баулін,
Н. Паше-Озерський,

П. Андрушко)

розглядають

дії

спеціально

уповноважених осіб правоохоронних органів щодо захисту правоохоронних
інтересів та завдання шкоди особам, що на них посягають, як здійснення
службових повноважень (виконання службового обов’язку). А правом на
необхідну оборону може володіти лише приватна особа. Прихильники другої
точки зору (І. Тишкович, І. Ткаченко, Л. Гусар) вважають, що працівники
правоохоронних органів, застосовуючи зброю та заподіюючи шкоду при
припиненні

суспільно

небезпечних

посягань

на

будь-які

інтереси,

здійснюють акт необхідної оборони. Спеціальні норми лише в тих чи інших
ситуаціях конкретизують межі необхідної оборони. Таким чином вважається,
що на працівників міліції та інших силових служб поширюється
законодавство про необхідну оборону, і їх дії мають розглядатися з позиції
відповідності вимогам ст. 36 ККУ, а не інших нормативних актів. Ця точка
зору відображена також у кримінальному законодавстві США. Відповідно до
параграфу 35.15 КК штату Нью-Йорк працівники поліції мають право
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застосовувати фізичну силу, зокрема і смертельну, за тими правилами, які
передбачені для звичайної приватної особи [238].
Слід зазначити, що на думку В. Маляренко, одним з органів, діяльність
якого спрямовано на захист життя, здоров’я, прав і свобод громадян,
власності, природного середовища, інтересів суспільства й держави від
протиправних посягань, є міліція як державний озброєний орган виконавчої
влади. У процесі реалізації покладених на неї завдань вона має право
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну
зброю у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством
України [335, с. 13].
Зрозуміло, що застосування зброї працівниками правоохоронних
органів як крайній вияв адміністративного примусу регламентується
законодавством і має свої правові наслідки. Потрібно звернути увагу на той
факт, що для більшості правоохоронних органів загальною нормою щодо
застосування зброї є приписи Закону «Про міліцію», де наголошується про
те, що застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом
примусу [128].
Наприклад, у Положенні про порядок придбання, видання, обліку,
зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,
спеціальних

засобів

індивідуального

захисту

працівниками

судів

і

правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, зазначено, що працівники суду і правоохоронних органів мають
право застосовувати спеціальні засоби і зброю в порядку, установленому для
працівників міліції Законом України «Про міліцію» [283], хоча цей акт має
вже й правонаступника – Закон України «Про національну поліцію». Окрім
цього Закону, правовою основою застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї є Правила застосування спеціальних
засобів при охороні громадського порядку в Україні, Положення про порядок
застосування вогнепальної зброї, Положення про порядок продажу,
придбання,

реєстрації,

обліку

і

застосування

спеціальних

засобів
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самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
Положення

про

порядок

придбання,

видачі,

обліку,

зберігання

та

застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів
індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а
також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та інші
нормативно-правові акти [335, с. 13].
Таким чином, для з’ясування підстав та умов для застосування
працівниками правоохоронних органів зброї потрібно проаналізувати
основоположні норми в цій сфері, які містяться в Законі України «Про
міліцію» та в його правонаступникові – Законі України «Про Національну
поліцію». Ми вбачаємо в цьому доцільність, виходячи з того, що більшість
підзаконних

нормативно-правових

актів

суб’єктів

публічного

адміністрування у цій сфері досі мають відсильну норму до Закону України
«Про міліцію».
Відповідно до цього Закону працівники міліції як крайній захід мають
право застосовувати вогнепальну зброю в таких випадках: 1) для захисту
громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а також звільнення
заложників; 2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його
сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека; 3) для відбиття
нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення громадян,
приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а
також звільнення їх у разі захоплення;4) для затримання особи, яку застали
при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти; 5) для затримання
особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також
озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що
загрожує життю і здоров’ю працівника міліції;6) для зупинки транспортного
засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу
життю чи здоров’ю громадян або працівника міліції [128].
Для порівняння: поліцейський уповноважений у виняткових випадках
застосовувати вогнепальну зброю: 1) для відбиття нападу на поліцейського
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або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; 2) для
захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; 3) для
звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі; 4) для
відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові
та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх
захоплення; 5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого
або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; 6) для затримання
особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також
озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що
загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського; 7) для зупинки
транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями
створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського [126].
Тобто Законом передбачено умови, за яких поліція може безпосередньо
використовувати зброю. Вона застосовується у виняткових випадках. У
Законі наведено вичерпний перелік підстав для застосування зброї.
Наприклад, нещодавно в Києві полісмен відкрив стрілянину з
травматичної зброї по двох п’яних чоловіках біля столичного супермаркету.
Він помітив двох громадян, які конфліктували з охороною, при цьому
голосно висловлювалися нецензурними словами і не реагували на
зауваження громадян. Полісмен підійшов до хуліганів, повідомив, що є
правоохоронцем і попросив не порушувати громадський порядок. Але
зловмисники не відреагували, натомість стали погрожувати полісмену. Коли
полісмен згодом вийшов із магазину, хулігани підстерігали його на вулиці.
Один із них завдав правоохоронцеві удару рукою в груди, а інший тримав у
руках розбиту пляшку. Вважаючи, що його життю загрожує реальна
небезпека, працівник поліції вистрілив з пристрою для відстрілу набоїв
гумовими кулями. Зловмисники продовжували провокувати бійку. Тоді
полісмен зайшов до магазину і попросив натиснути тривожну кнопку. У цей
час хулігани забігли до магазину та завдали кілька ударів працівнику поліції.
По приїзді працівників Держслужби охорони з’ясувалося, що хуліганили –
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кияни, які мешкають неподалік. Одного із затриманих доправили до лікарні з
діагнозом «непроникаюче вогнепальне поранення та алкогольне сп’яніння», а
його товариша – до Дарницького райуправління. На порушників складено
адміністративні протоколи за непокору поліції [345].
В

обох

законах

передбачається

заборона

застосовувати

й

використовувати вогнепальну зброю за значного скупчення людей, якщо від
цього можуть постраждати сторонні особи. Але працівники поліції мають
право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику
допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю
громадян або працівника поліції [126; 128].
Окрім того поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну
зброю

тільки

після

попередження

про

необхідність

припинення

протиправних дій і намір використання заходу примусу, а також
уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння
особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для
негайного відвернення чи припинення збройного нападу (у разі збройного
нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо
досягнути іншими засобами) [126].
Застосування вогнепальної зброї без попередження припускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в
руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи
доторкнутися до зброї; 2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового
нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших
засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей; 3) якщо особа, затримана
або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає
із застосуванням транспортного засобу; 4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю [126].
Що стосується гарантій особистої безпеки озброєного працівника
правоохоронного органу, то він має право оголити вогнепальну зброю та
привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть
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виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи
правопорушників або осіб, яких працівник правоохоронного органу
запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці
документів у підозрілих осіб працівник поліції може привести в готовність
вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.
Спроба особи, яку затримує працівник поліції з вогнепальною зброєю в
руках, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань,
чи доторкнутись до зброї дають працівникові поліції право застосувати
вогнепальну зброю [126; 128].
Тобто

при

застосуванні

вогнепальної

зброї

правоохоронець

зобов’язаний вчинити низку підготовчих дій, перед тим як безпосередньо
використовувати зброю.
Трагічний випадок стався на території Російської Федерації, де в ході
сварки поліцейський ППСМ здійснив неприцільний постріл із табельного
пістолета Макарова, у результаті якого куля рикошетом відлетіла в напрямку
сторонньої дівчини. Вона отримала поранення в живіт і була госпіталізована.
Що робили озброєні полісмени на тій території, і що було причиною сварки –
невідомо. Окрім цього нагадаємо, що в ніч на 27 квітня колишній начальник
московського ОВС Царицин застрелив двох і поранив ще сім чоловік у
московському супермаркеті [198].
Слід звернути увагу на той факт, що під час несення служби
поліцейським слід постійно контролювати наявність отриманої зброї, а саме:
1) перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів,
подоланням перешкод, якщо пістолет був оголений, необхідно увімкнути на
ньому запобіжник, покласти в кобуру (спеціального спорядження) та вжити
заходів, які б унеможливлювали його втрату; 2) після застосування заходів
фізичного впливу, спеціальних засобів, подолання перешкод, падіння, виходу
з місця значного скупчення людей, міського та іншого транспорту слід
негайно перевірити наявність зброї, а також стан кобури (спеціального
спорядження, автоматного ременя). А під час несення служби категорично

290

забороняється: 1) розбирати зброю; 2) вимикати запобіжник, досилати патрон
до патронника, якщо в застосуванні чи використанні зброї немає потреби.
Недбале або необережне поводження зі зброєю, особливо якщо патрон
перебуває в патроннику, може призвести до випадкового пострілу;
3) від’єднувати магазин від зброї та виймати з нього патрони [276].
Усе ж таки потрібно звернути увагу ще й на Положення про порядок
застосування вогнепальної зброї, затверджене Постановою від 12 жовтня
1992 р. № 575, яке також має чимале значення в межах аналізованої нами
проблематики.
Цим Положенням передбачається, що посадові особи, яким відповідно
до чинного законодавства дозволено володіння вогнепальною зброєю, мають
право застосовувати її як крайній захід у таких випадках: для відбиття
групового та збройного нападу на зазначену особу, членів її сім’ї або
окремих громадян, якщо їхньому життю чи здоров’ю загрожує небезпека; для
захисту від злочинних посягань на своє житло та майно; для затримання
особи, яка вчинила злочин і намагається втекти або вчинити збройний опір;
для відбиття збройного чи групового нападу на приміщення державного і
громадського підприємства, установи і організації, об’єкт, що охороняється,
або залізничний рухомий склад, де працює або несе службу зазначена
посадова особа; для знешкодження тварин, що загрожують життю чи
здоров’ю посадової особи, членів її сім’ї або окремих громадян [282].
Тобто фактично зазначені підстави співпадають з підставами,
передбаченими в законах України «Про міліцію» і «Про Національну
поліцію». Знову передбачається обов’язок перед застосуванням вогнепальної
зброї посадової особи попередити про намір її застосування, крім випадків,
коли її життю чи життю інших громадян загрожує безпосередня небезпека.
Проте тут міститься вказівка, що при враженні нападаючого внаслідок
застосування вогнепальної зброї посадова особа має негайно викликати
карету швидкої медичної допомоги для пораненого, вжити заходів до
забезпечення охорони місця події, сповістити органи прокуратури та міліції
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про

застосування

зброї.

Також

забороняється

застосовувати

й

використовувати вогнепальну зброю в умовах значного скупчення людей,
якщо від цього можуть постраждати сторонні особи, а також стосовно жінок
з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку чи з вираженими ознаками
інвалідності та малолітніх (крім випадків вчинення ними групового нападу,
що загрожує життю чи здоров’ю громадян, або збройного нападу чи
збройного опору) [282].
При цьому зазначено, що порядок застосування вогнепальної зброї
військовослужбовцями Міноборони, Національної гвардії, Держкомкордону,
Служби

безпеки, Служби

зовнішньої

розвідки, підрозділів охорони

Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, МВС та особами
рядового

і

начальницького

складу

Держспецзв’язку

визначається

відповідними актами законодавства України [282]. Проте в більшості таких
актів міститься відсильна норма до Закону України «Про міліцію».
Слід звернути увагу ще й на те, що наразі ще діють Правила
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, де
передбачено, що спеціальні засоби застосовуються у випадках, коли
використані й не дали бажаних результатів усі інші форми попереднього
впливу на правопорушників. Зокрема, це: а) для захисту громадян і
самозахисту працівника міліції від нападу та інших дій, що створюють
загрозу їхньому життю або здоров’ю; б) для припинення масових безпорядків
і групових порушень громадського порядку; в) для відбиття нападу на
будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їхньої
приналежності, або їх звільнення у разі захоплення; г) для затримання і
доставлення до міліції або іншого службового приміщення осіб, які вчинили
правопорушення, а також для конвоювання і утримання осіб, затриманих і
підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір
працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити
втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; д) для припинення масового
захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп
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населення, а також діянь, які роботу транспорту, життєдіяльність населених
пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; є) для
припинення опору працівникові міліції та іншим особам, виконують
службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і
боротьбі із злочинністю; ж) для звільнення заложників [285]. Ці підстави
поширюються на всі спеціальні засоби, серед який є і застосування
різноманітних видів зброї.
Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності відбиття
раптового нападу на працівника міліції та звільнення заложників, має
передувати попередження про намір їх застосування. Попередження може
бути зроблено голосом, а при значній відстані або зверненні до великої групи
людей – через гучномовні установки, підсилювачі мови, і в кожному випадку
бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, та
українською і російською мовами не менш як 2 рази з наданням часу,
достатнього для припинення правопорушення [285].
Відповідно ці норми поширюють свій вплив на працівників поліції.
Можна навести ще один приклад, що відбувся в Києві, коли один із
полісменів, які охороняли приміщення Господарського суду, вистрілив у
свого колегу. Інцидент стався близько першої години дня, полісмен дістав
пістолет і грався з ним, однак з необережності натиснув на курок і поранив
іншого. Пораненого у важкому стані госпіталізували до лікарні: він отримав
поранення в голову [344].
Таким чином, потрібно відповідально ставитися до покладених
обов’язків. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його
застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася,
характеру

правопорушення

застосування

спеціальних

й

особи

засобів

правопорушника.

приймає

особа,

Рішення

відповідальна

про
за

забезпечення громадського порядку, або керівник конкретної операції.
Працівники міліції, які діють індивідуально, приймають такі рішення
самостійно. Про застосування цих засобів вони в письмовій формі
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доповідають безпосередньому начальнику із зазначенням: коли, де, проти
кого, за яких обставин застосовувалися спеціальні засоби, які наслідки їх
застосування. У кожному випадку застосування спеціальних засобів
працівники міліції зобов’язані в найкоротші строки забезпечити подання
потерпілим необхідної допомоги, повідомляючи лікарям і медичним
закладам, який засіб застосовано в кожному конкретному випадку [285].
Окрім того існує перелік підстав, за яких застосування спеціальних
засобів, зокрема і зброї, категорично забороняється. До них належать такі:
а) щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення
ними групового нападу, що реально загрожує життю і здоров’ю людей,
працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору; б) у
приміщеннях і на земельних ділянках, які закріплено за дипломатичними,
консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком
випадків, коли від глави дипломатичного або глави іншого відповідного
представництва надійде прохання застосувати вказані засоби проти
правопорушників; в) у приміщеннях або виробництвах, пов’язаних із
виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих і
лікувальних закладах. При застосуванні сльозогінних речовин забороняється
прицільна стрільба по правопорушниках, розкидання і відстрілювання гранат
у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих
речовин [285].
Тобто

в

межах

спеціальних

засобів,

що

використовуються

правоохоронцями як зброя, мова йде про патрони з гумовою кулею ударної
непроникливої дії «Волна-р», які відстрілюються з допомогою спеціального
карабіна на відстані не ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній
частині ніг.
Окремо слід звернути увагу на Інструкцію із заходів безпеки при
поводженні зі зброєю. Ця Інструкція визначає систему заходів, спрямованих
на забезпечення особистої безпеки поліцейських, запобігання загибелі,
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пораненням і травмуванню їх та інших осіб під час поводження з
вогнепальною

зброєю,

ручним

протитанковим

і

підствольним

гранатометами, реактивною протитанковою і бойовою ручною гранатами
(далі – зброя). Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх без винятку
поліцейських центрального органу управління поліції, його територіальних
(зокрема міжрегіональних) органів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах (далі – орган
поліції), державних установ (далі – установа), навчальних закладів зі
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
(далі – заклад) [276].
Вогнепальна зброя закріплюється за поліцейським, який склав Присягу
на вірність Українському народові, завершив навчання у відповідному
закладі (установі) та/або пройшов первинну професійну підготовку й
направлений для подальшого проходження служби, а також склав заліки зі
знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів
безпеки при поводженні з нею, виконав норматив з вогневої підготовки та
вправу зі стрільби. Поліцейський, за яким закріплено вогнепальну зброю,
зобов’язаний: 1) знати та точно виконувати вимоги, установлені цією
Інструкцією; 2) забезпечити зберігання зброї та підтримувати її у справному і
змащеному стані; 3) отримавши вогнепальну зброю та боєприпаси, діяти
відповідно до вимог, передбачених розділами III, IV цієї Інструкції; 4) під час
виконання службових обов’язків, проведення практичних стрільб постійно
контролювати наявність отриманої зброї (боєприпасів) та не припускати
випадіння її або витягування з кобури (спеціального спорядження) іншими
особами; 5) здати зброю і боєприпаси до чергової частини органу (закладу,
установи) поліції негайно після виконання службових обов’язків. У разі
неможливості своєчасного прибуття до органу (закладу, установи) поліції
повідомити про це безпосереднього керівника і далі діяти за його
наказом [276].
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Отримавши вогнепальну зброю і боєприпаси, поліцейський здійснює їх
огляд

та

зобов’язаний:

1)

спрямувати

ствол

зброї

в

напрямку

кулевловлювача, при цьому вказівний палець має перебувати на спусковій
скобі; 2) перевірити наявність патрона в патроннику (зняти зброю із
запобіжника, відвести затвор (затворну раму з газовим поршнем) у заднє
положення, поставити його на затворну затримку (утримувати затворну раму
з газовим поршнем у задньому положенні) та оглянути патронник);
3) переконавшись у відсутності патрона в патроннику, повернути затвор у
переднє положення (відпустити затворну раму з газовим поршнем);
4) здійснити спуск курка з бойового взводу в напрямку кулевловлювача;
5) увімкнути запобіжник; 6) перевірити кількість і стан отриманих патронів
та самостійно спорядити ними магазини; 7) помістити запасний магазин
(магазини) до кишеньки кобури (спеціального спорядження, підсумку для
магазинів,

розвантажувального

жилета);

8) приєднати

пістолет

до

пістолетного ремінця та помістити до кобури (спеціального спорядження),
після чого, не виймаючи його, вставити основний магазин в основу рукоятки
(у разі автомата приєднати основний магазин до ствольної коробки та
помістити зброю в положення «на ремінь» «на груди», «за спину», «на
плече») [276].
При огляді зброї необхідно перевірити: 1) відповідність номерів на
затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета (відповідність
номерів на ствольній коробці, затворній рамі з газовим поршнем номеру на
кришці ствольної коробки у випадку автомата); 2) відсутність на металевих
частинах зброї нальоту, іржі, бруду, подряпин, тріщин; 3) справність частин
зброї; 4) стан утримання магазину в основі рукоятки (ствольної коробки);
5) чистоту каналу ствола [276].
Якщо поліцейський виявив несправність зброї, її необхідно терміново
усунути або направити зброю до ремонтної майстерні. На час ремонту за
поліцейським закріплюється інша (резервна) зброя.
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При огляді патронів необхідно перевірити: 1) відсутність на гільзах
іржі й зеленого нальоту, особливо на капсулі, ум’ятин, подряпин, що
перешкоджають входженню патрона до патронника; 2) чи не витягується
куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль над поверхнею дна гільзи.
Патрони з такими дефектами мають бути відібрані і здані до чергової
частини органу (закладу, установи) поліції; 3) відсутність навчальних
патронів серед бойових. Якщо патрони забруднені, вкриті незначним зеленим
нальотом або іржею, їх слід витерти сухою чистою ганчіркою [276].
Вогнепальна зброя та боєприпаси після виконання службових
обов’язків або в разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до
чергової частини органу (закладу, установи) поліції. При прийнятті від
поліцейського вогнепальної зброї та боєприпасів оперативний черговий
звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан (змащення),
розкладає по встановлених для зберігання шафах та місцях і повертає карткузамісник. Про факти втрати (затримки зі здаванням) вогнепальної зброї та
боєприпасів

поліцейськими

оперативний

черговий

доповідає

в

установленому порядку керівнику (заступнику керівника, уповноваженій
особі від керівництва) органу (закладу, установи) поліції і далі діє за його
вказівкою відповідно до законодавства [276].
Таким чином, як бачимо, великий масив нормативної бази в
аналізованій нами сфері ще до сьогодні не приведений до єдиного
термінологічного та змістовного застосування.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
застосування зброї працівниками правоохоронних органів як крайнього
заходу адміністративного примусу:
– адміністративний примус як метод державного управління, без
сумніву, займає невід’ємне місце в системі заходів забезпечення режиму
законності. Але для його здійснення спеціально уповноважуються певні
державні органи, які, як правило, називаються правоохоронними;
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– правоохоронні органи – це система відносно самостійних державних
утворень, створених на основі законодавчого акта, на яких покладено
обов’язок з реалізації режиму законності з можливістю застосовування
засобів державного примусу до його правопорушників;
– у Законі України «Про державний захист працівників суду та
правоохоронних органів» можна знайти орієнтовний перелік правоохоронних
органів, який неодноразово змінювався і доповнювався;
– застосування зброї працівниками правоохоронних органів як крайній
вияв адміністративного примусу регламентується законодавством і має свої
правові наслідки;
– для більшості правоохоронних органів загальною нормою щодо
застосування зброї є приписи законів «Про міліцію» та «Про Національну
поліцію», де наголошується, що застосування вогнепальної зброї є найбільш
суворим заходом примусу;
– основоположні норми в цій сфері містяться в законах України «Про
Національну поліцію», «Про міліцію», Положенні про порядок застосування
вогнепальної зброї, Положенні про порядок продажу, придбання, реєстрації,
обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, Положенні про порядок
придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів

до

неї,

спеціальних

засобів

індивідуального

захисту

працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, та в інших нормативно-правових актах;
– існує

вичерпний

перелік

підстав

для

застосування

зброї

вогнепальної

зброї,

уповноваженими на те особами (правоохоронцями);
– Положення

про

порядок

застосування

затверджене Постановою від 12 жовтня 1992 р. № 575, фактично дублює
підстави

застосування

Національну

поліцію»

зброї,
та

передбачені

«Про

міліцію»,

в

законах
а

України

порядок

«Про

застосування

вогнепальної зброї військовослужбовцями Міноборони, Національної гвардії,
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Держкомкордону, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, підрозділів
охорони Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, МВС та
особами рядового і начальницького складу Держспецзв’язку визначається
відповідними актами законодавства України, які в більшості випадків містять
відсильну норму до Закону України «Про міліцію».
Отже, застосування зброї працівниками правоохоронних органів як
крайній

захід

адміністративного

примусу

регламентується

низкою

нормативно-правових актів публічної адміністрації в цій сфері, причому
передбачаються умови, за яких уповноважені на те особи можуть
безпосередньо використовувати зброю. Вона застосовується у виняткових
випадках, і при її застосуванні особа зобов’язана вчинити низку підготовчих
дій.
4.4. Адміністративно-правовий режим обігу зброї
Упорядковувати суспільні відносини у сфері обігу та застосування
зброї – одне з найпріоритетніших завдань кожної правової держави. Це її
прямий і невідворотній обов’язок. В Україні щороку реєструються тисячі
злочинів, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї (наприклад,
2008 року було зареєстровано 11873 злочини; 2009 р. – 11220; 2010 р. –
11143; 2011 р. – 11253, за 6 місяців 2012 р. – 6269). Ці злочини у свою чергу
створюють умови для вчинення інших, більш тяжких злочинів – розбоїв,
убивств, актів тероризму тощо [374]. А в умовах сьогодення це питання стає
надто актуальним. Тобто чинний адміністративно-правовий режим обігу та
застосування зброї на сьогодні не є і ніяк не може бути досконалим, оскільки
існує багато прогалин у вітчизняному законодавстві, які потребують
якнайшвидшого усунення.
У системі українського права важливе місце посідає адміністративне
право. Будучи провідною галуззю українського права, воно покликано
регулювати специфічні суспільні відносини у сфері державного управління й
відносини управлінського характеру, що виникають при здійсненні інших

299

форм державної діяльності: законотворчості, правосуддя, а також відносини,
що виникають у сфері соціального управління у зв’язку зі здійсненням
громадськими об’єднаннями деяких функцій державного управління,
делегованих їм органами виконавчої влади [224, c. 19].
Це стосується передусім розуміння сутності таких категорій, як
«адміністративно-правові

режими»,

«система

адміністративно-правових

режимів», «адміністративна режимна діяльність», «адміністративне режимне
провадження» та їх розмежування; визначення видів адміністративноправових режимів та суб’єктів, які їх забезпечують; з’ясування особливостей
адміністративного провадження у справах цього виду. З викладеного
випливає, що станом на сьогодні відсутня єдина концепція щодо визначення
основних

понять,

класифікації

та

процесуального

забезпечення

адміністративно-правових режимів [224, c. 4].
Як слушно зазначає О. Бокій, з метою регулювання правовідносин у
найважливіших для суспільства сферах держава мусить установлювати
відповідний

адміністративно-правовий

режим,

який

регламентуватиме

взаємодію органів влади з підвладними суб’єктами на основі імперативного
методу [31, с. 161], оскільки адміністративно-правові режими є своєрідною
складовою та необхідною умовою життєдіяльності суспільства, а їх
забезпечення має розглядатися як невід’ємна частина управлінської функції
держави. Вони ґрунтуються на загальних принципах, методах і формах
державного управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, є
одним із його основних чинників. Проте адміністративно-правові режими
мають і свої особливості, що залежать насамперед від характеру державних
завдань і функцій щодо забезпечення суспільної безпеки, системи
компетентних органів, змісту їх режимної діяльності [224, с. 4].
Тобто для кожного адміністративно-правового режиму залежно від
сфери суспільного життя притаманні свої особливості, окрім загальних. Саме
тому

наше

завдання

полягає

у

з’ясуванні

цих

особливостей

адміністративно-правового режиму обігу й застосування зброї.

для
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Самобутній інститут адміністративно-правових режимів достатньо
поширений в юридичній науці та правозастосовній діяльності органів
виконавчої влади. Його виникнення, існування й розвиток пов’язані з
вирішенням, урегулюванням і забезпеченням практичної реалізації низки
важливих комплексних проблем, що належать переважно до сфери
національної та державної безпеки. Останнім часом адміністративно-правові
режими все більше привертають увагу вчених і практиків, що викликано
низкою причин. По-перше, «режимне адміністративно-правове регулювання»
перейшло

на

якісно

інший

рівень,

вирвалося

з

лещат

відомчої

нормотворчості й фактично стало одним з інститутів вітчизняного
законодавства. По-друге, державне управління має потребу в особливих
регулятивних властивостях правових режимів, що дають змогу ефективно
організовувати діяльність органів виконавчої влади на певній території з
урахуванням різних нестандартних кризових ситуацій. По-третє, з’явилося
достатньо багато нових суб’єктів, об’єктів, предметів і територій державного
управління, які не можуть обійтися без запровадження режимних правил
діяльності, здатних створювати умови для їх стійкої життєдіяльності. Почетверте, розглядувані режими є адекватною управлінською формою
діяльності в кризових (екстремальних) ситуаціях, дозволяючи, з одного боку,
застосовувати надзвичайні заходи, а з другого – гарантувати їх відповідність
конституційним вимогам щодо правового статусу особи. По-п’яте, ці правові
режими дають змогу об’єднати й диференціювати адміністративно-правові
засоби залежно від характеру регульованих суспільних відносин, цілей і
завдань, що стоять перед суб’єктом правозастосування, органічно поєднуючи
їх з іншими політичними, економічними, інформаційними та спеціальними
заходами. Для цих режимів характерна саме цільова системність правових
засобів, що застосовуються компетентними органами держави [224, c. 7].
Ми погоджуємося з думкою А. Конієць, що найбільш перспективним
правовим явищем, за допомогою якого можна було б упорядкувати
понятійний апарат «обігу зброї» (зокрема і її застосування) як предмета
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правового регулювання (певного кола суспільних відносин), є інструментарій
«правового режиму» або «адміністративно-правового режиму» [185, с. 188].
У свою чергу для з’ясування сутності адміністративно-правового
режиму обігу та застосування зброї в Україні необхідно дослідити саме
визначення адміністративно-правового режиму як самостійної категорії
адміністративного права та терміни «режим» і «правовий режим».
Поняття правового режиму часто використовується в юридичній
літературі, утверджується як важлива категорія правознавства [189].
Професор С. Алексєєв визначав правовий режим як «соціальний режим
певного об’єкта, закріплений у правових нормах та забезпечений сукупністю
юридичних засобів», а категорію «соціальний режим» – як «відносно стійкий
взаємозв’язок соціального (явища, процесу, інституту) з іншими соціальними
об’єктами, який забезпечує досягнення певних цілей» [21, с. 259]. Додаючи,
Д. Коссе зазначає, що це самостійна категорія правової системи, яку можна
розглядати як різновид соціального режиму, головна особливість якого
полягає в тому, що в будь-якому разі він установлюється, змінюється,
припиняється та забезпечується правом. Поза правовою системою він не
може існувати апріорі. Поза правовою системою діють режими, які не
передбачають юридичного втручання в регулювання відносин і не
врегульовані правовими нормами. При цьому неможливо розглядати сутність
правового режиму і поза межами впливу політичних процесів та фактів. Та й
взагалі неможливо визначити такий правовий режим, який би був
установлений поза політичною волею держави, інакше така держава не є
суверенною [189].
Тобто правовий режим – це різновид соціального режиму, основна мета
якого – державновладний вплив на суспільні відносини за допомогою
правових норм. При цьому В. Завгородня зазначає, що термін «режим»
походить від фр. régime та лат. regimen і має такі значення: 1) державний лад,
спосіб правління; 2) точно встановлений розпорядок життя, праці,
відпочинку; 3) система заходів, правил, запроваджуваних для досягнення
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певної

мети;

4) певні

умови,

необхідні

для

забезпечення

роботи,

функціонування, існування чого-небудь. У правовій літературі під режимом
розуміють доволі різні явища правової дійсності, зокрема як режим
розглядається

законність,

порядок

організації

механізму

правового

регулювання, спосіб або сукупність способів правового регулювання,
юридико-технічний

інститут,

що

охоплює

сукупність

правових

і

організаційно-технічних заходів, тощо [114, с. 31].
Виходячи з цих визначень можна стверджувати, що режим – це
встановлений порядок життя і діяльності (життєдіяльності) для досягнення
певних цілей. Як бачимо, поняття «режим» визначається як сукупність
методів, система правил, заходів, установлених для досягнення певної мети.
Тепер розглянемо, який зміст вкладається в поняття «режим» безпосередньо
в юридичних науках. Так, представники авторського права, кажучи про
правовий режим винаходів, визначають його як порядок використання
винаходів, право на одержання вигоди від їх використання особами і порядок
стимулювання. Термін «режим» широко використовується в земельному
праві. Визначення правового режиму землі одним із перших дав Н. Краснов,
потім цей термін сформулював Б. Ерофєєв, який писав, що з юридичної
точки зору правовий режим земель є сукупністю вимог, виражених у
правових нормах, які встановлюють цільове призначення земель та їх
окремих видів, порядок управління ними. У правовій літературі поширеним є
термін «політичний режим» [108]. Так, І. Самощенко, кажучи про
демократію як форму державного ладу, характеризує її не тільки у вигляді
форми правління, а й як особливий «політичний режим», тобто як сукупність
певних прийомів і методів здійснення державної влади. Становить певний
інтерес погляд фахівців у галузі економічних наук, де використовуються такі
терміни, як «режим праці», «режим економії» та ін. [312]. Так, у роботі
Н. Ількової міститься таке визначення: «режими праці, що приймають форму
законодавства і нормативних актів, є не що інше, як правове вираження
реально існуючих економічних явищ та процесів у виробництві» [147].
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Представники кримінально-виконавчого права А. Наташев і Н. Стручков
пишуть про те, що «режим» у вузькому сенсі – це сукупність правил
поведінки, а в широкому – уся система заходів, які використовуються для
досягнення поставлених цілей [225; 224, с.15-16].
У нашому випадку доцільно використати цей термін як установлення
розпорядку та системи заходів для організації правового регулювання.
Термін
вживається

«адміністративно-правовий
у

вітчизняній

режим»

не

адміністративно-правовій

менш
науці.

широко
Часто

користуються цим терміном і законодавці, використовуючи конструкції типу
«спеціальний режим оподаткування», «режим державного кордону», «режим
спеціальної митної зони» тощо [114, с. 32]. З цього приводу Ю. Тихомиров
зазначає таке: «адміністративно-правовий режим – це специфічний порядок
діяльності суб’єктів права у різних сферах державного життя, який
встановлюється у законах і підзаконних актах, спрямований на сувору
цільову та функціональну діяльність у тих сферах, де необхідні додаткові
засоби для підтримання належного державного стану [340, с. 402].
Безпосередня

реалізація

адміністративно-правового

режиму

характеризується нормативним визначенням чітких та обов’язкових для
виконання правил як для керованих, так і для владних суб’єктів. Крім того
цей режим забезпечується встановленням санкцій за невиконання або
недотримання зазначених правил. Він є цілісною системою регулювання
важливих для безпеки держави суспільних відносин, що є предметом
адміністративного

права

і

в

основу

якої

покладено

імперативні

принципи [31, с. 161].
Автори навчального посібника з адміністративного права В. Грищук,
О. Кузьменко, В. Люблін, З. Кісіль, Р. Кісіль трактують адміністративноправовий режим як консолідоване поєднання адміністративно-правових
засобів регулювання, дібраних і застосовуваних у зв’язку з ситуацією, що
склалась, для оптимального вирішення поточної проблематики шляхом
централізованого

кооперування,

застосування

імперативного

методу
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правового впливу та диференціації елементів компетенції кожного з суб’єктів
адміністрування [13, с. 211].
В. Ласточкін визначає поняття «адміністративно-правовий режим» як
сукупність правових установлень і необхідних організаційних управлінських
заходів, що забезпечують порядок реалізації окремими громадянами своїх
відповідних прав та обов’язків, а також такий порядок діяльності державних
органів і громадських об’єднань, який найадекватніше відповідає інтересам
забезпечення безпеки і правоохорони громадського порядку на певній
жорстко обмеженій ділянці державного управління [201]. Аналогічним є
визначення адміністративно-правового режиму, надане І. Розановим, який
сформулював його як установлену в законодавчому порядку сукупність
правил діяльності, дій або поведінки громадян та юридичних осіб, а також
порядок реалізації ними своїх прав у певних умовах (ситуаціях) забезпечення
і підтримання суверенітету й оборони держави, інтересів безпеки та
правоохорони громадського порядку спеціально створеними для цього
службами державного управління [224, с. 23; 303].
Присвятивши проблемі адміністративно-правових режимів окрему
монографію, В. Настюк і В. Бєлєвцева визначили, що характерними ознаками
адміністративно-правових режимів є визначена спеціальними нормами права
поведінка фізичних, посадових та юридичних осіб; вимушена докладна
регламентація діяльності державних органів і громадських об’єднань;
тимчасове

уведення

деяких

додаткових

правил

або

загальнообов’язкових правових норм певних приписів;

вилучення

із

установлення

особливого контролю за належним додержанням правопорядку у сфері дії
спеціального режиму та уведення деяких обмежувальних заходів [224, с. 24].
Отже, узагальнюючи наукові позиції, адміністративно-правовому
режиму притаманні певні своєрідні особливості. Так, він установлюється,
змінюється, припиняється та забезпечується правом та є цілісною системою
регулювання, що здійснюється за допомогою сукупності юридичних засобів,
регламентує взаємодію органів влади з підвладними суб’єктами на основі
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імперативного методу та спрямований на сувору цільову та функціональну
діяльність у тих сферах, де необхідні додаткові засоби для підтримання
належного державного стану.
Як зазначає В. Завгородня, останнім часом у науці простежується
тенденція визначати правовий режим як особливу форму правового
регулювання, що охоплює систему правових засобів, які використовуються
залежно від установлених юридичних цілей і суспільних факторів, або ж
форму функціонування правовідносин [114, с. 33]. На нашу думку, його
можна розглядати і як особливу форму правового забезпечення, що полягає у
виявленні та створенні адміністративних засад та інструментарію реалізації
адміністративно-правових відносин у цій сфері, а також охороні та
гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин на
основі правових норм.
Більш спеціалізовано для наших досліджень О. Бокій визначив, що
адміністративно-правовий режим обігу зброї – це цілісна, особлива система
регулювання всіх видів правовідносин, що виникають у сфері обігу зброї, яка
заснована на методах, притаманних відповідній галузі права, і має за мету
захист, забезпечення державних та суспільних інтересів, які охороняються
законом України [31, с. 100]. Його доповнює С. Кузніченко, який зазначає,
що належне регулювання обігу зброї дозволяє досягнути правильної
поведінки суб’єктів, у повному обсязі реалізовувати їх права та виконувати
обов’язки в межах, установлених адміністративно-правовим режимом. Він
має спрямовуватися на забезпечення захисту життя та здоров’я громадян,
охорону прав і свобод, гарантованих Конституцією України, забезпечення
громадської безпеки, охорону природи і природних ресурсів, зміцнення
міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю і незаконним
розповсюдженням зброї [195, с. 123].
Тобто адміністративно-правовий режим обігу та застосування зброї має
встановлювати конкретні права й обов’язки суб’єктів і процедуру їх
реалізації з метою «позитивного» впливу на цю сферу.
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На думку А. Благова, адміністративно-правовий режим обігу зброї
встановлює опосередковано галузевими методами особливу, цілісну систему
регулятивного впливу на відносини у сфері виробництва зброї, торгівлі
зброєю, продажу, передання, придбання, колекціонування, експонування,
зберігання, пересилання, нагородження, дарування, успадкування, носіння,
перевезення, транспортування, використання, вилучення, знищення, ввезення
зброї, зумовлену його небезпечними властивостями і спрямовану на захист
життя та здоров’я громадян, власності, забезпечення громадської безпеки,
охорони

природи

і

природних

ресурсів,

зміцнення

міжнародного

співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням
зброї [29].
На нашу думку, адміністративно-правовий режим обігу та застосування
зброї – це система способів і засобів регулювання всіх видів правовідносин,
що виникають у сфері обігу та застосування зброї, основна мета якого –
охорона та гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих
відносин.
Опираючись на думку В. Настюк та В. Бєлєвцевої, вважаємо, що
регулятивні
застосування

властивості
зброї

адміністративно-правового

виявляються

у

режиму

використанні

обігу

й

спеціального

адміністративного механізму регулювання [224, с. 10], який використовує
різноманітні правові засоби для досягнення поставленої мети. Це засоби
юридичного впливу, виражені в юридичних нормах та інших елементах
правової системи. Теорія права до основних засобів правового регулювання
відносить дозвіл, заборону та позитивне зобов’язання (припис). У комбінації
трьох

названих

заборона [224, с.16].

засобів,

як

Відповідно

правило,
до

домінують

чинного

зобов’язання

законодавства

і

публічна

адміністрація у сфері обігу та застосування зброї в Україні надає дозволи,
здійснює ліцензування, облік, реєстрацію, контроль і нагляд, установлює
заборони та уповноважує на певні дії, а також застосовує примус.
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Ми вже зазначали, що у сфері забезпечення обігу та застосування зброї
методи переконання та примусу є базисом для системи спеціальних
використовуваних публічною адміністрацією методів адміністративної
діяльності в цій сфері.
Неможливо оминути увагою той факт, що адміністративно-правовий
режим обігу й застосування зброї базується на владних приписах,
закріплених у правових нормах. Наразі такі приписи містяться у відомчих
нормативно-правових актах, оскільки основоположного Закону в цій сфері
так прийнято і не було. Проте всі дозвільні процедури можна знайти в
Положенні «Про дозвільну систему», згідно з яким контролем за обігом зброї
в України займаються відповідні структурні підрозділи Міністерства
внутрішніх справ України.
У майбутньому має бути ухвалено Закон України «Про зброю», яким
установлюватимуться режимні вимоги щодо обігу й використання зброї.
Численні соціологічні і наукові дослідження, усебічний аналіз відповідної
нормативно-правової бази і спеціальної літератури, вивчення й узагальнення
досвіду роботи компетентних органів системи свідчать про те, що надання
громадянам можливості володіти короткоствольною вогнепальною зброєю є
одним із важливих засобів реалізації конституційного права на самозахист
від злочинних посягань. У зв’язку з цим зазначимо, що законодавство
багатьох країн дозволяє володіти ручною вогнепальною зброєю з метою
полювання, стріляння по мішенях, колекціонування, захисту особи і майна.
У деяких державах Західної Європи і Америки громадянам законом
надано право на придбання вогнепальної зброї, зокрема пістолетів і
револьверів, а в інших країнах – і бойової зброї (Швейцарія) з метою
самооборони. У восьми державах не існує жодних заборон щодо володіння
будь-якими типами цивільної вогнепальної зброї (Буркіна-Фассо, Данія,
Німеччина, Замбія, Швейцарія, Уганда, Румунія, Фінляндія). В інших же
країнах (напр., Японія) громадяни такого права позбавлені. Абсолютну
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заборону на всі види цивільної зброї передбачено в законодавстві двох
держав (Люксембург і Малайзія).
В Україні на сьогодні назріла потреба у прийнятті єдиного
розгорнутого нормативного акта (рівня закону), який би регулював основні
положення обігу зброї в Україні, регламентував порядок не тільки її
зберігання, а й носіння, застосування з метою самозахисту . Це зумовлено
безліччю чинників – кризовим розвитком соціальних та економічних
відносин, зростанням злочинності і насамперед збільшенням кількості
злочинів, які вчиняються з використанням вогнепальної зброї. На сьогодні у
вільному обігу перебуває значна кількість незареєстрованних одиниць різних
видів зброї. Певний вплив (нехай і опосередкований) на зростання
злочинності в Україні справляє і стан нормативно-правової бази, оскільки
прогалини

в

законодавстві

злочинні

елементи

використовують

для

неправомірного одержання зброї та її застосування.
Нині доводиться констатувати, що в Україні правова регламентація цієї
групи суспільних відносин є далекою від вимог часу і містить безліч
суперечностей

та

прогалин.

Наразі

в

чинному

законодавстві

про

адміністративно-правові режими зовсім не вирішено питання про існування й
обіг в Україні зброї, яка має історико-культурну цінність, – антикварної,
меморіальної, художньої та ін. Законодавством передбачено державний
контроль тільки за обігом застарілої стрілецької зброї, під якою розуміється
вогнепальна і холодна зброя, що знята з озброєння сучасних армій і
виробництва або така, що існує в одиничних примірниках і малих партіях, а
також зброя відзначеного вище типу, виготовлена в сучасних умовах
спеціально для виставок (експонування) в одиничних примірниках і малих
партіях. Як бачимо, це визначення є занадто розпливчастим, у зв’язку з чим
безліч видів різної нестандартної зброї, що становить інтерес для
колекціонування, музейної справи, антикварної торгівлі і складає значну
частину історико-культурної спадщини України, не підпадає під його
визначення,

унаслідок

чого

питання,

пов’язані,

наприклад,

з

її
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використанням, не відображено в підзаконних актах (у той же час обіг таких
видів зброї, як антикварна, історична, меморіальна, у правовому сенсі
виходить за рамки чинного законодавства та відомчих документів, зокрема
дії Інструкції № 622, затвердженої Наказом МВС від 21.08.03 р.). Більше
того, юридично неможливо відмежувати застарілу зброю від сучасної. З
огляду на ситуацію, що склалася, видається доцільним увести ліцензування
торгівлі, колекціонування і створення зброї, яка має культурну та історичну
цінність [224, с. 113].
Колекціонувати зброю люди почали ще з давніх часів. Основною
метою, звичайно ж, була її кількість і якість. Хороші клинки цінувалися на
вагу золота. Потім, з винаходом вогнепальної зброї, ідеали не змінилися –
міць і витонченість. Сучасних колекціонерів приваблює передусім історична
та культурна цінність. Про деякі екземпляри ходять навіть легенди, ще
більше звеличуючи колекцію [176].
Як стверджує П. Бурда, на практиці проблеми, пов’язані з відсутністю
законодавчого регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, виникли
вже давно й зумовлені передусім недосконалістю вітчизняного законодавства
щодо зброї, відсутністю закону прямої дії, а також відсутністю чіткого
визначення всіх видів зброї, зокрема такої, що має культурне значення. Ця
категорія становить важливий шар культурної спадщини. Незаконний обіг
таких предметів має місце не тільки в музейних, але й у приватних колекціях;
зберігання, колекціонування та реалізація здійснюються без необхідного
контролю. Такий стан справ часто призводить до розкрадання, незаконного
вивезення за межі країни, а також просто до псування зброї, яка має особливу
цінність. Дослідники проблем правового регулювання зброї, що має
культурну цінність, класифікують останню на антикварну, історичну,
авторську та художню. П. Бурда вважає, що нині в нашій країні існує
об’єктивна необхідність в удосконаленні правового регулювання обігу
історичної, антикварної, художньої зброї для збереження культурної
спадщини. При цьому на зброю, яка має культурну цінність, має
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поширюватись соціальний режим, що включає в себе разом із правовим
режимом обігу зброї ще й режим охорони культурних цінностей [40].
Таким чином, вважаємо, що думка про ліцензування торгівлі,
колекціонування і створення зброї, яка має культурну та історичну цінність, є
не просто доцільною, а навіть необхідною для впровадження.
Наразі Закон

України

«Про

ліцензування

видів господарської

діяльності» визначає, що ліцензія – це документ, який надається органом
ліцензування на право провадження суб’єктом господарювання визначеного
ним

виду

господарської

діяльності,

що

підлягає

ліцензуванню,

в

електронному вигляді (запис про наявність ліцензії в такого суб’єкта
господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців) або на паперовому носії; ліцензування – засіб державного
регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної
політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів
держави, суспільства та окремих споживачів [123].
Пункт 11 статті 7 цього Закону передбачає виробництво та ремонт
вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної
зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю
невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю,
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозогінної та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж входить до переліку видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню [123].
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609
«Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» обов’язки з
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видання ліцензій на провадження цього виду діяльності покладено на МВС
України [279].
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва
та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до
неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною
зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продажу розроблені Кабінетом Міністрів
України та висвітлені у відповідній Постанові від 2 грудня 2015 р. № 1000.
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що
додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та
технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові
для виконання під час провадження діяльності з виробництва та ремонту
вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної
зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю
невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю,
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу [277]. У цьому нормативно-правовому акті містяться
організаційні та кадрові вимоги до ліцензіата.
Слід також звернути увагу на проблему відповідальності за порушення
законодавства про зброю. Тут існує безліч неузгоджених питань, які
потребують швидшого вирішення. Так, відповідно до п. 6.9.4. Порядку
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів, затвердженого
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Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
підприємництва, Міністерства праці і соціальної політики України від
11.11.2002 р. № 118/5731, Держнаглядохоронпраці на підставі акта про
невиконання

розпорядження

щодо

усунення

виявлених

порушень

ліцензійних умов ухвалює рішення про анулювання ліцензії підприємства.
Таким чином, санкції застосовуються до юридичної, а не до фізичної особи.
У зв’язку з цим заслуговують на увагу висловлення деяких ученихадміністративістів

щодо

наявності

адміністративної

відповідальності

юридичних осіб і необхідності прийняття кодифікованого акта – Кодексу
України про адміністративну відповідальність юридичних осіб, який міг би
містити і склади правопорушень, що передбачають відповідальність за
порушення правил у сфері системи адміністративно-правових режимів.
Зазначимо також, що діяльність будь-якого державного органу для
ефективного і швидкого досягнення потрібного результату потребує
використання певних організаційних форм. Причому таких форм потребує як
правоохоронна діяльність державних органів, так і їх діяльність щодо
розгляду й вирішення багатьох індивідуальних справ позитивного і
деліктного характеру. Здійснення цієї діяльності будь-якого державного
органу можливо в тому разі, якщо існують спеціальні правила, що
визначають її процедуру. Ці правила закріплюються в нормах права, які
дозволяють реалізувати на практиці вимоги матеріально-правових норм.
Одержуючи дозвіл на придбання вогнепальної зброї, громадяни вступають в
адміністративно-процесуальні

відносини,

урегульовані

нормами

адміністративно-процесуального права і спрямовані на правильне та
оптимальне вирішення конкретної адміністративної справи. З огляду на
зміст, характер і специфіку індивідуальних справ адміністративний процес
складається з сукупності адміністративних проваджень, які розрізняються за
предметом

провадження,

діяльності [224, с. 314-315].

зокрема

й

стосовно

режимної
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Таким чином, до чинників адміністративно-правового режиму обігу та
застосування зброї можна віднести: імперативний метод, заснований на
юридичній підвладності одного суб’єкта іншому (юридичні веління
надходять «згори» – від владних державних органів; домінуюче місце
посідають владно-імперативні приписи; відступити від передбаченої нормою
моделі

поведінки

обов’язкам [317]);

не

уявляється

різноманітні

можливим,

засоби

перевага

юридичного

віддається

впливу;

основні

управлінські засади, які конкретизують загальні принципи адміністративного
права; наявність нормативного регулювання. Також слід зазначити, що
елементом адміністративно-правового режиму постає об’єкт правового
регулювання обігу та застосування зброї, змістом якого є суспільні
відносини, що прямо потрапляють під дію адміністративно-правових норм у
цій сфері.
Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
особливостей адміністративно-правового режиму обігу й застосування зброї,
які базуються на загальнотеоретичних засадах і практиці діяльності публічної
адміністрації у цій сфері. Він полягає в такому:
– установлюється, змінюється, припиняється та забезпечується на
основі норм адміністративного права та їх зовнішнього вираження джерела
адміністративного права;
– базується на основних принципах адміністративного права та
спеціальних принципах діяльності публічної адміністрації в цій сфері;
– до

елементів

адміністративно-правового

режиму

обігу

та

застосування зброї належать: своєрідний адміністративно-правовий метод,
різноманітні засоби юридичного впливу;
– має регулятивні та охоронні властивості, установлює адміністративні
права та обов’язки як суб’єктів публічної адміністрації, так і об’єктів
публічного управління;
– є цілісною системою забезпечення, що здійснюється за допомогою
сукупності юридичних засобів та адміністративних процедур їх реалізації;
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– регламентує взаємодію органів публічного управління з підвладними
суб’єктами на основі імперативного методу;
– базується на владних приписах, закріплених в адміністративних актах
загального характеру, виданих суб’єктами владних повноважень у відомчих
нормативно-правових актах, оскільки основоположного Закону в цій сфері
так прийнято й не було;
– спрямований на цільову та функціональну діяльність у цій сфері та на
забезпечення прав і свобод людини, інтереси національної безпеки держави,
тобто його метою є «позитивний вплив» на всі наявні правовідносини щодо
обігу й застосування зброї;
– реалізується через видання дозволів, ліцензування, реєстрацію,
забезпечення необхідного контролю, нагляду та обліку, заборону та
застосування санкцій за порушення чинних правил у цій сфері;
– передбачає

адміністративну

відповідальність

за

порушення

встановлених ним правил;
Отже, адміністративно-правовий режим обігу зброї – це система
основоположних засад і засобів регулювання всіх видів адміністративноправових відносин, що виникають у сфері обігу, основна мета якого –
охорона та гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих
відносин.
Висновки до розділу 4
1. Виявлено, що механізм адміністративно-правового забезпечення
обігу й застосування зброї потрібно розглядати через призму механізму
правового регулювання та брати його за основу, оскільки він є однією з
провідних

категорій

адміністративного

права,

за

допомогою

якої

здійснюється ефективний вплив на поведінку суб’єктів права, та має суміжні
до виконання завдання поряд із категорією правового забезпечення.
2. З’ясовано, що механізм адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї розповсюджується на всі суспільні відносини, що
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виникають у сфері обігу та застосування зброї, а його основне завдання –
упорядкування всіх можливих суспільних відносин у цій сфері, щоб у
подальшому мати змогу впливати на них публічною адміністрацією. При
цьому це певний процес, тобто спрямований рух, для досягнення визначеної
мети, а його особливостями є коло учасників, на яке поширюється його
вплив, і спосіб їх поведінки.
3. Установлено, що залежно від стадії адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї будуть різнитися й елементи його
здійснення, серед яких – норми права різного призначення, акти застосування
права і діяльність організацій та посадових осіб щодо втілення їх у життя
(форми та методи), а також принципи адміністративного права, тлумачення
норм

адміністративного

права,

адміністративно-правові

адміністративно-правовий

статус

суб’єктів

публічної

відносини,
адміністрації,

адміністративно-правові режими, адміністративні процедури.
4. Доведено,

що

механізм

правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї – це процес упорядкування всіх можливих суспільних
відносин, що складаються в цій сфері суспільного життя. Цей механізм
становить собою систему певних правових засобів, за допомогою яких
держава визначає поведінку суб’єктів цих відносин, тим самим виконуючи
регулятивну та охоронну функції для гарантування їхніх прав, свобод і
законних інтересів.
5. Установлено, що основними суб’єктами публічної адміністрації, які
безпосередньо стосуються забезпечення обігу й застосування зброї в Україні,
є посадові особи та підрозділи Міністерства внутрішніх справ України.
6. Доведено,

що

форми

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це
зовнішньо виражена діяльність суб’єктів публічного адміністрування,
насамперед підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, яка
здійснюється останніми в межах їх компетенції та спрямована на
гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів адміністративних
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відносин у цій сфері, при цьому в сфері забезпечення обігу та застосування
зброї публічна адміністрація застосовує як правові (видання дозволів,
контроль, видання нормативних актів публічного адміністрування та
ненормативних актів публічного адміністрування, забезпечення дотримання
певних правил, своєчасне і якісне розслідування адміністративних справ
тощо), так і неправові (перевірки, або так звані обстеження, організація
постійної взаємодії оперативних служб, взяття на облік експериментально
відстріляних куль і гільз, створення державної кулегільзотеки, зберігання
відстріляних гільз і куль; виготовлення бланків дозволів тощо) форми
адміністративної діяльності.
7. Виявлено,

що

методи

адміністративної

діяльності

публічної

адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
нерозривно пов’язані з формами здійснення такої діяльності, а їх основне
призначення

–

здійснювати

цілеспрямований

вплив

на

учасників

адміністративних відносин у сфері забезпечення обігу й застосування зброї.
8. З’ясовано,

що

методи

адміністративної

відповідальності

в

аналізованій сфері базуються на адміністративно-правових нормах і мають
охороняти та гарантувати права, свободи та законні інтереси суб’єктів цих
відносин.
9. З’ясовано, що у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні основними методами адміністративної діяльності підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України, як основних суб’єктів здійснення
такої діяльності в цій сфері, є переконання та примус, які є базисом для
спеціальних,

використовуваних

публічною

адміністрацією

методів

адміністративної діяльності в цій сфері, а саме ліцензування, контролю,
нагляду та реєстрації.
10. З’ясовано,

що

крайніми

методами

діяльності

публічної

адміністрації в аналізованій сфері є спеціальні засоби застосування
вогнепальної зброї, що передбачені законами України для працівників
правоохоронних органів.
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11. Доведено, що методи адміністративної діяльності публічної
адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це
система

способів

і

прийомів,

за

допомогою

яких

здійснюється

цілеспрямований плив на поведінку учасників адміністративних відносин у
сфері обігу та застосування зброї на основі адміністративних норм і
закріпленої в них за суб’єктами владних повноважень компетенції, що
здійснюється в установлених межах і у відповідній формі та спрямована на
гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин.
12. Передбачено, що адміністративний примус як метод державного
управління, без сумніву, займає невід’ємне місце в системі заходів
забезпечення режиму законності. Але для його здійснення спеціально
уповноважуються певні державні органи – як правило, правоохоронні, а
застосування ними зброї як крайній вияв адміністративного примусу
регламентується законодавством і має свої правові наслідки.
13. З’ясовано, що для більшості правоохоронних органів загальною
нормою із застосування зброї є приписи законів «Про міліцію» та «Про
Національну поліцію», де наголошується на тому, що застосування
вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу, основоположні
норми в цій сфері містяться в означених законах, Положенні про порядок
застосування
придбання,

вогнепальної
реєстрації,

зброї,

обліку

і

Положенні

про

застосування

порядок
спеціальних

продажу,
засобів

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
Положенні

про

порядок

придбання,

видачі,

обліку,

зберігання

та

застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів
індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а
також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та в інших
нормативно-правових актах.
14. Установлено, що існує вичерпний перелік підстав для застосування
зброї уповноваженими на те особами (правоохоронцями), а Положення про
порядок застосування вогнепальної зброї, затверджене Постановою від
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12 жовтня 1992 р. № 575, фактично дублює підстави застосування зброї, що
передбачені в законах України «Про Національну поліцію» та «Про міліцію»;
порядок

застосування

вогнепальної

зброї

військовослужбовцями

Міноборони, Національної гвардії, Держкомкордону, Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки, підрозділів охорони Держспецтрансслужби,
Управління державної охорони, МВС та особами рядового і начальницького
складу Держспецзв’язку визначається відповідними актами законодавства
України, які переважно містять відсильну норму до Закону України «Про
міліцію».
15. Доведено, що застосування зброї працівниками правоохоронних
органів як крайній захід адміністративного примусу регламентується низкою
нормативно-правових актів публічної адміністрації в цій сфері, при чому
передбачаються умови, за яких уповноважені на те особи можуть
безпосередньо використовувати зброю. Вона застосовується у виняткових
випадках, і при її застосуванні така особа зобов’язана вчинити низку
підготовчих дій.
16. Установлено, що
застосування

зброї:

адміністративно-правовий режим обігу і

а) установлюється,

змінюється,

припиняється

та

забезпечується на основі норм адміністративного права та їх зовнішнього
вираження джерела адміністративного права, базується на основних
принципах адміністративного права та спеціальних принципах діяльності
публічної адміністрації в цій сфері; б) має регулятивні та охоронні
властивості, установлює адміністративні права та обов’язки як суб’єктів
публічної адміністрації, так і об’єктів публічного управління; в) є цілісною
системою
юридичних

забезпечення,
засобів

та

що

здійснюється

адміністративних

за

допомогою сукупності

процедур

їх

реалізації;

г) регламентує взаємодію органів публічного управління з підвладними
суб’єктами на основі імперативного методу; д) базується на владних
приписах, закріплених в адміністративних актах загального характеру,
виданих суб’єктами владних повноважень, на відомчих нормативно-правових
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актах, оскільки основоположного Закону в цій сфері прийнято так і не було;
е) спрямований на цільову та функціональну діяльність у цій сфері та на
забезпечення прав і свобод людини, інтереси національної безпеки держави,
тобто його метою є «позитивний вплив» на всі наявні правовідносини щодо
обігу та застосування зброї; є) реалізується через видання дозволів,
ліцензування, реєстрацію, забезпечення необхідного контролю, нагляду та
обліку, заборону та застосування санкцій за порушення чинних правил у цій
сфері;

ж) передбачає

адміністративну

відповідальність

за

порушення

встановлених ним правил.
17. Виявлено, що до елементів адміністративно-правового режиму
обігу та застосування зброї належать: імперативний метод правового
регулювання, різноманітні засоби юридичного впливу (інструментарій
адміністративного права).
18. Виявлено, що адміністративні процедури у сфері забезпечення обігу
та застосування зброї: а) це офіційно встановлені чи узвичаєні порядки
здійснення розгляду й розв’язання органами публічної адміністрації
індивідуальних адміністративних справ у цій сфері; б) їх метою є охорона та
гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів відносин у сфері
забезпечення обігу та застосування зброї; в) мають публічний характер та
особливий суб’єктний склад: більшість повноважень у цій сфері належить
підрозділам

МВС

України;

адміністративно-правових

норм

г) урегульовуються
і

стосуються

за

допомогою

індивідуальних

адміністративних справ у цій сфері; д) передбачають послідовну реалізацію
певних стадій.
19. Виявлено, що у сфері забезпечення обігу й застосування зброї
можна

виділити

внутрішні

організаційні

адміністративні

процедури

(наприклад, процедуру закріплення зброї за працівником правоохоронного
органу), процедури взаємодії між суб’єктами публічної адміністрації
(процедуру передання конфіскованої зброї) та процедури взаємодії публічної
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адміністрації з фізичними і юридичними особами (ліцензійно-дозвільні,
реєстраційні процедури).
20. Доведено, що адміністративні процедури у сфері забезпечення обігу
та застосування зброї – це офіційно встановлені чи узвичаєні порядки
здійснення розгляду й розв’язання органами публічної адміністрації
індивідуальних адміністративних справ у цій сфері з метою охорони та
гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин, а
також

встановлені

правила

здійснення

та

вирішення

внутрішніх

організаційних питань, що стосуються обігу та застосування зброї як
посадовцями, так і цивільним населенням.
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РОЗДІЛ 5
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
5.1. Міжнародний та зарубіжний досвід адміністративно-правового
забезпечення обігу зброї
Починаючи

розгляд

питання

напрямків

удосконалення

адміністративно-правового забезпечення обігу й застосування зброї в
Україні, передусім потрібно звернути увагу на міжнародний і зарубіжний
досвід здійснення такої діяльності.
Реалізація прагнень України щодо вступу до світових товариств, а
також міжнародного визнання її як правової держави актуалізує питання
щодо приведення українського законодавства до міжнародних стандартів, і
одним із найбільш важливих питань такої діяльності постає можливість
самостійного захисту громадянином своїх прав, свобод, власності. Так,
відповідно до ч. 3 ст. 27 Конституції України кожен має право захищати своє
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.
Громадянам для реалізації цього права надано право на купівлю, зберігання,
носіння й застосування спеціальних засобів самооборони, а також зброї.
Закріплення такого права в Конституції України свідчить про пріоритетність
та обов’язковість захисту державою здоров’я та життя громадян. У зв’язку з
цим для України важливою стає потреба впровадження законодавчих норм,
які б регулювали відносини щодо реалізації своїх прав і свобод громадянами,
серед яких – право володіння зброєю та спеціальними засобами самооборони.
Для впровадження таких норм у законодавство України потрібно дослідити
наявний досвід регулювання обігу зброї в зарубіжних країнах [364, с. 204].
Підтримуючи цю тезу, слід звернути увагу й на твердження
А. Корнієць про те, що одним із методів дослідження в адміністративному
праві є порівняльно-правовий, який дає змогу не лише ознайомитися з
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положеннями законодавства зарубіжних країн, виявити в ньому переваги та
недоліки, але й визначити найкращі способи та зразки нормотворчості в
певних

питаннях

з

метою

вдосконалення

національного

законодавства [185, с. 88].
Питання правового регулювання обігу зброї залишаються актуальними
для всіх держав. В Україні це питання є ще більш актуальним, оскільки
російсько-терористична агресія та погіршення криміногенної ситуації
впливають на всі соціальні явища та процеси.
У наші часи в різних країнах наявне різне ставлення до вільного обігу
зброї серед громадян. Цьому сприяють особливості історичного розвитку та
менталітету. Уряди окремих країн перебувають перед дилемою: дозволяти чи
обмежувати вільний обіг зброї громадянам? У кожної точки зору є свої
прихильники та супротивники. Така ж ситуація спостерігається і в Україні
[360, с. 139]. У науковій літературі тривалий час точиться полеміка серед
вчених і пересічних громадян про те, чи потрібно прийняти Закон про зброю,
тим самим лібералізувавши законодавчі процедури її обігу та застосування
цивільним

населенням

і

посиливши

заходи

щодо

її

використання

уповноваженими на те посадовими особами. У межах переходу України під
юрисдикцію

ЄС

актуальним

є

питання

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні, і більше того – існує
нагальна потреба його покращення в цій сфері з боку держави (наприклад,
законодавець

так

і

не

прийняв

основний

Закон,

яким

потрібно

врегульовувати правовідносини в цій сфері). Саме тому існує закономірна
потреба дослідження та врахування позитивного зарубіжного досвіду під час
розроблення рекомендацій для покращення державного забезпечення в цій
сфері.
Як зазначає О. Романов, починаючи розгляд питання правового
забезпечення обігу зброї у світі, варто зазначити, що головним суб’єктом,
який всебічно й найактивнішим чином переймається цим питанням, є
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Організація Об’єднаних Націй [306, с. 36]. Зрозуміло, що до її відання, окрім
проблеми незаконного обігу зброї, також належать і питання її застосування.
За даними ООН, 2015 року у світі нараховується 800 млн. одиниць
вогнепальної зброї. Small Arms Survey ще 2009 року заявила, що цієї зброї
щонайменше 875 млн. Це на 40 % більше, ніж автомобілів у світі. І лише
25 % зброї перебуває в мілітарних організаціях (армія, поліція). Близько 40 %
перебуває в особистому користуванні нелегально. За оцінками ООН, з
легальних джерел на «чорний» ринок потрапляє 670 тис. одиниць
вогнепальної зброї на рік. Тому варто замислитися над тим, що зростання
кількості легальної зброї, зокрема розширення її асортименту та спрощення
процесу придбання – прямий шлях до зростання обсягів нелегального обігу
зброї [357, с. 5].
Здійснивши

відповідні

дослідження,

Д. Чуріков

стверджує,

що

аналізуючи законодавство зарубіжних держав, яке регулює обіг зброї та
практику його застосування, можна визначити, що реалізація права громадян
на озброєну самооборону і права власності на зброю – це питання, які стають
актуальними сьогодні для всього світу. Як негативні приклади у практиці
володіння зброєю можна навести такі: 4 квітня чоловік розпочав стрілянину в
ресторані в окрузі Північний Голівуд у Лос-Анджелесі в США, чотири
чоловіки загинули, один одержав поранення; 23 березня шестеро дітей
загинули, ще семеро одержали поранення у вівторок у результаті різанини,
улаштованої невідомим в одній зі шкіл на сході Китаю; 14 лютого
працівники міліції та слідчі СК РФ затримали жителя міста Назарова
Красноярського краю, який вистрілив із мисливської рушниці з вікна
будинку в місце, де перебувала компанія молоді. У результаті 13-літня
дівчинка одержала поранення, від яких померла в лікарні, а юнак 1993 р.
народження був поранений у плече; 6 лютого 2010 р. група озброєних людей
увірвалася до бару Las Herraduras у мексиканському курортному місті
Масатлан (Mazatlan) і відкрила вогонь з автоматичної зброї по особам, які
перебували на той час у барі. У результаті загинули шість осіб; 20 січня
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жертвами стрілянини, що відбулася недалеко від міста Лінчбург в
американському штаті Віргінія, стали вісім осіб; за даними поліції, 39-літній
чоловік застрілив сім осіб в одному з будинків населеного пункту
Аппоматтокс. Ще одна жертва озброєного зловмисника була виявлена на
узбіччі дороги; 12 січня невідомий відкрив стрілянину в одному з барів у
японській провінції Осака, у місті Хабікіно; жертвою стрілянини стала одна
людина, ще двоє поранених. У ніч на 7 січня озброєний чоловік з автомобіля
розстріляв групу єгипетських християн, що вийшли із храму після різдвяної
служби в місті Наг-Хаммаді на півдні Єгипту. Загинуло семеро молодих
людей віком від 15 до 37 років, зокрема поліцейський-мусульманин, що
охороняв церкву. Ще десять чоловік отримали поранення; 7 січня
зловмисник відкрив стрілянину із гвинтівки на одному з підприємств міста
Сент-Луїс в американському штаті Міссурі. Три особи загинули, ще п’ятеро
одержали поранення [364, с. 205].
В окремих країнах питання вільного володіння зброєю не піднімається
на офіційному рівні, оскільки там є ймовірність того, що якщо озброїти
народ, то він скине тоталітарну диктатуру. Принцип вільного носіння та
зберігання зброї безпосередньо пов’язаний із боротьбою проти тоталітарної
чи авторитарної системи. Озброєні законослухняні громадяни уявляються
небезпечними тільки для тих, хто бажає ними правити. Відібрати в людини
захист у тих випадках, коли суспільство його дати не може, означало б зовсім
знищити об’єктивну рівність між людьми. Там, де громадяни реально не
мають прав, гарантованих конституцією і міжнародними нормами права, а
тільки ті, які дарує їм влада, ніякі вони не громадяни, а піддані, озброювати
яких небезпечно. Режим завжди боїться збройного народу, набагато більше
ніж іноземних армій [61].
В умовах сьогодення зрозуміло, чому наші законодавці досі зволікають
з прийняттям основного Закону, який би врегульовував правовідносини в цій
сфері. Революція Гідності є яскравим прикладом того, що український народ
у змозі самостійно приймати рішення та вирішувати «найболісніші» для
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країни питання. Якби в той час на майдані в кожного з протестуючих була
зброя, кінцевий результат був би набагато сумнішим.
На

думку

О. Романова,

оскільки

існує

чимало

різноманітних

документів, присвячених розв’язанню проблеми незаконного і стрімкого
розповсюдження вогнепальної зброї у світі, що були прийняті світовою
спільнотою протягом двох останніх десятиліть і складають колосальний
теоретичний і практичний правовий досвід, Україна на шляху гармонізації
національного

законодавства

у

цій

сфері

має

неодмінно

його

використати [307, с. 36]. А. Корнієць зазначає, що певні напрацювання в
цьому напрямку з’явилися після розроблення проекту Міжнародного кодексу
поведінки щодо постачання зброї, який підготувала група лауреатів
Нобелівської премії миру. Цим документом визначено зброєю всі види зброї,
бойову техніку, компоненти та системи доставки, серед яких – бойові танки,
бойові броньовані машини, військові літаки, артилерійські системи, військові
гелікоптери, ракети, майно воєнізованої поліції, міномети, кулемети й
автомати, гвинтівки, пістолети, протитанкові гармати, міни, гранати, касетні
бомби та всі види боєприпасів. Цей законопроект є нічим іншим, як
продовженням Європейської конвенції з контролю за придбанням і
зберіганням вогнепальної зброї приватними особами, в якій звернуто увагу
на той факт, що вогнепальна зброя є джерелом підвищеної небезпеки, a її
поширення не знає меж [185, с. 88].
На нашу думку, саме з цих міжнародних нормативно-правових актів
потрібно запозичувати основоположні засади адміністративно-правового
забезпечення обігу й застосування зброї на території України, орієнтуючись
на вже розроблені світовою спільнотою стандарти та правила. Необхідно
відзначити, що в них не вказується про правовий режим холодної, холодної
метальної, газової, пневматичної, запалювальної та нелетальної зброї.
На сьогодні більшість пострадянських країн мають власні закони про
зброю: Росія – Закон «Про зброю», уперше прийнятий 1993 р. (другий –
1996 р., нині готується третя редакція); Білорусь – Закон «Про зброю»,
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прийнятий 2001 р.; Естонія – Закон «Про зброю», прийнятий 1996 р.; Латвія –
Закон «Про зброю», прийнятий 2002 р.; Молдова – Закон «Про контроль над
індивідуальною зброєю», прийнятий 1994 р.; Азербайджан – Закон «Про
службову та цивільну зброю», прийнятий 1997 р.; Киргизія – Закон «Про
зброю», прийнятий 1999 р.; у Грузії на сьогодні закон відсутній, але
громадяни мають право зберігати за місцем проживання короткоствольну
нарізну зброю з метою самозахисту. І, як слушно зазначає С. Параниця для
порівняння, в Україні лише відзначається попереднє схвалення проекту
Закону України «Про зброю» в першому читанні – як здобуток національного
законодавства. І це незважаючи на те, що Комітет Верховної Ради України з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з
Кабінетом Міністрів України доопрацював зазначений законопроект [243].
Провівши

відповідні

дослідження,

Г. Герега,

О. Зарубінський,

Б. Петренко, Р. Старовойтенко дійшли висновку, що у країнах Євросоюзу
простежується відносно низький інтерес громадян до зброї, кожні дев’ять з
десяти громадян не мають і не планують мати зброю для самозахисту.
Країною з найбільшою у відсотках кількістю зброї для самозахисту в
Євросоюзі є Литва, однак варто зазначити, що в цій країні в абсолютних
показниках лише 0,7 на 100 громадян мають цивільну зброю (найнижчий
показник в Європі), а показники індексу вбивств на 100 000 населення вищі
за розвинені країни Європейського Союзу. Серед власників зброї лише 14%
європейців придбали її для самозахисту. Європейські країни вирізняються
найбільшою безпекою у світі і мають найнижчі показники індексу вбивств на
100 000 населення. Загальним трендом для Євросоюзу є посилення
відповідальності за нелегальне чи надмірне використання вогнепальної зброї,
особливу увагу приділено профілактиці масових невмотивованих убивств,
проявам тероризму тощо [357, с. 61].
Отже, саме з вищенаведених міркувань ми переконані, що в Україні
необхідно створити таку правову базу та механізми, які не лише чітко
регулюватимуть це питання, а й передбачатимуть відповідальність за
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недотримання

цих

норм,

і

тому

орієнтуватися

потрібно

саме

на

законодавство країн – членів Європейського Союзу.
Слід зазначити, що 2013 року Бельгія залишалась єдиною країною
Євросоюзу, в якій була можливість вільного придбання вогнепальної зброї,
однак зростання кількості резонансних убивств змусили уряд цієї країни під
тиском громадськості повністю заборонити вільний продаж. 680 видів
найменувань зброї, зокрема фольклорна, декоративна, історична, тепер
вимагають проходження дозвільної системи. Стрілецькі асоціації Бельгії
відчайдушно протестували, зібрали 15 000 підписантів під петицією проти
введення дозвільної системи (кількість підписантів значна для Бельгії),
подали її до апеляційного суду, однак уряд виявив жорсткість і не допустив
навіть дискусію щодо цього питання [357, с. 62].
Між тим саме стрілецька зброя стала однією з головних проблем для
міжнародної спільноти та безпеки у світі у зв’язку з її надмірним
розповсюдженням у всіх регіонах земної кулі. У локальних війнах і
конфліктах така зброя користується найбільшим попитом. Причина такої
популярності полягає в тому, що стрілецька зброя має відносно низьку ціну;
має смертельну дію; зручна в перевезенні, її легко сховати; може
використовуватися

протягом

тривалого

терміну;

проста

в

користуванні [307, с. 37].
Розглянемо

більш

детально

стан

адміністративно-правового

забезпечення обігу й застосування зброї в деяких країнах. Передусім почнемо
зі Сполучених Штатів Америки, де обіг і застосування зброї завжди був
ліберальним порівняно з іншими країнами. Як зазначає А. Корнієць,
законодавець країни завжди вважав, що право ходити озброєним є
прерогативою

вільних

людей.

Засновники

держави

визнавали

його

безперечним і поклали в основу американської політичної системи. У
формулюванні Т. Джефферсона йдеться про те, що «це право та обов’язок
усіх людей – завжди бути озброєними» [185, с. 89]. При цьому друга
поправка Конституції США засвідчує: «…право людей на зберігання і
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носіння зброї не має обмежуватися». Своїм конституційним правом
користуються 7 з 10 дорослих американців, на руках близько 150 мільйонів
одиниць зброї [61]. Будь-які обмеження в цій сфері зазіхають на
конституційні права громадян. При цьому навіть драматичні інциденти з
вогнепальною зброєю не змінюють ставлення американців до цього
питання [185, с. 91].
Наприклад, міське управління м. Кеннесо (Джорджія) зобов’язало глав
домашніх господарств тримати принаймні одну одиницю вогнепальної зброї.
За 16 років застосування цього акта в місті сталося три вбивства: два за
допомогою ножа (1984 і 1987) і одне з використанням вогнепальної зброї
(1987) [6], а після того як Закон вступив в силу 1982 року, кількість злочинів
проти особи в Кеннесо скоротилося на 74 відсотки порівняно з 1981 роком, а
1983 року – ще на 45 відсотків порівняно з 1982-м, і з того часу залишається
вражаюче низькою. Рівень злочинності в місті знизився тільки від
усвідомлення того факту, що все міське товариство озброєне. Аналогічну
постанову про обов’язкове озброєння було прийнято 2001 року в місті
Верджин, штат Юта [168].
Приклад Кеннесо можна розглядати як взірець адміністративноправового забезпечення в цій сфері, за яким дійсно вдалося підвищити рівень
громадського порядку і безпеки, але все ж таки ми підтримуємо думку про
те, що він є винятком з правила. З точки зору прихильників HGC, зброя – це
абсолютне зло і головна причина насильства. І тому у своїх інформаційних
кампаніях про Кеннесо вони намагаються не згадувати [168].
Логічним є висновок, що лібералізаційні вияви в побудові державного
регулювання в сфері обігу та застосування зброї в США зумовлені саме
соціальним

інтересом

населення

в

контексті

забезпечення

їхнього

гарантованого конституційного права.
Дещо протилежну систему державного забезпечення в цій сфері можна
спостерігати в сучасній Великій Британії, яка на відміну від США підтримує
більш консервативні погляди у вирішенні цього питання. Відповідний закон
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у цій країні ухвалено ще 1903 року (згодом його було консолідовано в Акт
Об’єднаного Королівства 1968 р. «Про контроль за вогнепальною зброєю» [5,
с. 91]. Британський уряд заборонив володіння вогнепальною зброєю в січні
1997 року. Однак нещодавно було повідомлено, що з 1996 по 2003 роки
кількість злочинів із застосуванням насильства виросла в країні на 88
відсотків [3]. У Франції основним законодавчим актом, що регулює правила
придбання й використання громадянами вогнепальної зброї, є Закон «Про
зброю» 1939 р. Він і досі є базовим у питаннях не тільки носіння та
використання зброї, а й регулювання відносин виробництва, торгівлі зброєю,
тощо. У ньому міститься низка основних вимог щодо оформлення
попередніх заявок на виготовлення, одержання дозволів на виробництво,
порядок здійснення контролю за виробництвом і торгівлею тощо [185, с. 91].
1996 року уряд Австралії заборонив володіння багатьма видами
вогнепальної зброї. Наслідки були такими ж, як і у Великій Британії.
Кількість збройних пограбувань за вісім років дії Закону зросла на 59%.
Ірландія заборонила і конфіскувала величезну кількість стрілецької зброї
1974 року. З того часу кількість убивств у країні зросла вп’ятеро. Ямайка
заборонила острів’янам володіти будь-яким вогнепальною зброєю 1974 року,
і кількість убивств після прийняття Закону збільшилася з 11,5 осіб на
100 тисяч населення 1973 року до 41,7 1980 року [239].
Тобто, спостерігаючи такі статистичні данні, робимо висновок, що із
забороною вільного обігу зброї та посиленням нагляду й контролю за її
застосуванням зростає кількість тяжких злочинів. Статистика підтверджує,
що там, де приватним громадянам дозволяють володіти зброєю, злочинність
падає, і особливо швидко скорочується кількість злочинів з використанням
вогнепальної зброї. Професор Д. Мастард оприлюднив нещодавно в Journal
of Law and Economics результати дослідження, згідно з якими в штатах, де
громадянам дозволено носити при собі зброю, кількість убивств щорічно
скорочується на два відсотки [239].
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Фінляндія вирізнялась серед європейських країн більш ліберальним
підходом до питання володіння та носіння зброї. Однак уряд Фінляндії
оголосив про посилення правил отримання ліцензії на носіння особистої
зброї після трагедії в місті Каухайокі, де 22-річний чоловік 2008 року
застрелив 10 студентів технічного коледжу. Іронією долі стало те, що за день
до трагедії зловмисник був викликаний та допитаний у поліції на предмет
скасування ліцензії на стрілецьку зброю, ураховуючи неадекватні відео в
соціальних мережах, що містили агресивні заклики. Однак поліція ухвалила
рішення про недоцільність скасування ліцензії. Трагедія сталася наступного
дня. Після цього в суспільстві обговорюється можливість уведення заборони
на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. Нові правила не
забороняють мати зброю, але роблять складнішим отримання ліцензії. Ті, хто
звертається за ліцензією вперше, зможуть отримати документ тільки після
півроку тренувань у стрілецькому клубі. Обов’язковою умовою також є
успішне проходження співбесіди з представниками поліції [357, с. 77].
Досить цікаво відреагував уряд Фінляндії на цю проблему, а головне –
правильно, швидко та розумно. На жаль, скільки б подібних ситуацій не
траплялося на території України, уряд продовжує ігнорувати публічний
інтерес у цій сфері.
Що стосується Бразилії, то 23 жовтня 2005 року майже 64%
повнолітніх бразильців (59,1 млн. осіб) проголосували проти заборони
продажу вогнепальної зброї в ході проведеного загальнонаціонального
референдуму. Підсумки референдуму дозволяють кожному, хто досяг 25
років, мати вогнепальну зброю для самооборони або полювання. Дозвіл на
придбання зброї дається Федеральною поліцією і оновлюється протягом
кожних трьох років. Отже, самі громадяни взялися за вирішення
найгострішої соціальної проблеми – вуличної злочинності, оскільки, не
зумівши

роззброїти

громадян [257].

злочинців,

уряд

намагався

обеззброїти

простих
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Швейцарія професійну армію замінила прямим озброєнням народу.
Закони Швейцарії зобов’язують кожного громадянина зберігати вдома як
мінімум автоматичну гвинтівку, яку йому видає держава [61], а при
звільненні в запас з армії швейцарці зберігають зброю в себе вдома.
Керівництво країни, населення якої налічує шість мільйонів осіб, не тільки
дозволяє володіння зброєю і його вільне носіння, але і вітає його придбання.
На сьогодні на руках у приватному володінні перебуває близько двох
мільйонів одиниць вогнепальної зброї (зброя є в кожного третього
швейцарця), зокрема 600 000 автоматичних гвинтівок і 500 000 пістолетів. На
військових зборах призовнику видається гвинтівка М-57 і 24 комплекти
патронів до неї для зберігання вдома. Також заохочується покупка пістолетів,
особливо на розпродажах надлишкових озброєнь, які влаштовуються
армійськими підрозділами. Літні швейцарці, переходячи в резерв армії,
зобов’язані здати М-57, після чого їм видається помпова рушниця. Жінки не
зобов’язані мати зброю, але влада різними способами надихає їх на
придбання пістолета або гвинтівки. Поряд із цим рівень злочинів із
застосуванням вогнепальної зброї тут украй низький – настільки незначний,
що поліцією навіть не ведеться статистика подібних злочинів [220]. Тим
самим Швейцарія є однією з найбільш озброєних країн Європи.
В Естонії діє Закон, прийнятий Парламентом в червні 2001 року, який
увів вільний обіг вогнепальної зброї, зокрема й нарізної короткоствольної, її
носіння і зберігання. Громадянам слід пройти повне медичне обстеження,
поліцейську перевірку на благонадійність, спеціальні курси навчання [61].
Відповідно до цього всі особи, які досягли 18-річного віку і мають
громадянство республіки, можуть набувати у приватне користування
пневматичні, газові та гладкоствольні пістолети й рушниці. При цьому
іноземці, які мають тимчасовий вид на проживання і дозвіл на роботу в
республіці, також зможуть купувати мисливську і спортивну зброю за
наявності дозволу відповідних органів країн їхнього постійного проживання.
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В Естонії після легалізації пістолетів вулична злочинність зменшилася майже
на 80 %, і тому естонці вдвічі скоротили штат поліції [330].
Відповідні закони також дозволяють зберігання і носіння вогнепальної,
зокрема нарізної зброї в Латвії, Литві, Молдавії, Угорщини, Болгарії та ін. У
всіх

перерахованих

країнах

після

дозволу

носіння

і

зберігання

громадянського нарізної зброї було зафіксовано значне зменшення тяжких
злочинів. У всіх країнах, населення яких володіє цивільною нарізною зброєю,
заборонені в цивільному обігу розривні кулі, кулі зі зміщеним центром ваги,
кулі з мідними наконечниками, кулі із залитою тефлоном внутрішньою
порожниною. Ведеться спеціальний регістр поліції – кулегільзотека. Із
зареєстрованої на фізичну особу зброї в присутності поліцейського експерта
робляться два постріли. Стріляні гільзи й кулі долучаються до реєстру і
зберігаються в поліції [61].
Ліберальність законодавства Чехії полягає в наявності можливості
придбання зброї для самозахисту та можливості прихованого носіння
зарядженої зброї, так само за наявності ліцензії зброю можна зберігати вдома
в зарядженому стані, що є достатньо нетиповим явищем для більшості країн
світу, зокрема європейських [357, с. 79].
У Молдові громадянам дозволяється мати пістолети та револьвери. У
результаті злочинність зменшилася майже вдвічі. Закон дозволяє зберігання
й носіння вогнепальної зброї, зокрема нарізної [61].
У Федеральній Республіці Німеччина порядок придбання, зберігання та
використання вогнепальної зброї громадянами регламентовано Законом про
зброю від 06.03.1976. На руках у громадян Німеччини перебуває 10 мільйонів
одиниць легальної зброї. За одночасного зростання кількості легальної зброї
загальна кількість злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, за період з
1971-го по 1994 рік скоротилася на 60 % [257].
Парламент Італії в січні 2006 року схвалив Закон, який дозволяє
громадянам застосовувати легально зареєстровану зброю для захисту свого
життя і власності [244], а ст. 10 Конституції Мексики дає право громадянам
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країни мати зброю для власного захисту і для захисту свого майна. 2004 року
на додаток до Конституції було прийнято Закон, який дозволив мексиканцям
тримати в будинку не більше двох пістолетів калібром до 3,8 мм, а також
носити цю зброю поза домом (зокрема в громадських місцях) [257].
Таким чином, легалізація застосування зброї для самозахисту є вкрай
актуальною для багатьох країн світу. З іншого боку, можливо це й добре, що
наші можновладці не поспішають з прийняттям на національному рівні
основного нормативно-правового акту в цій сфері, оскільки ще є змога більш
детально дослідити всі суперечливі питання та запозичити передовий досвід.
У межах нашого дослідження заслуговує на увагу питання зарубіжного
досвіду захисту прав громадян у діяльності поліції (тобто мова йде
безпосередньо про застосування поліцією примусових заходів), і як це
впливає на права громадян у різних країнах.
Органи поліції зарубіжних країн у XXI ст. стали об’єктом інтенсивних
адміністративних

системно-структурних

перетворень,

узагальнення

та

розгляд яких ще недостатньою мірою є предметом порівняльного наукового
аналізу. Справжнє реформування поліції зарубіжних країн зумовлено
специфічною особливістю поліцейської роботи; забезпечення безпеки
суспільства, підтримка правопорядку в державі, боротьба з новими загрозами
суспільству, орієнтація на взаємодію з громадянами та громадськими
інститутами тощо [6].
Органи поліції з найдавніших часів є основним елементом механізму
безпеки будь-якої держави, основою поліцейської системи; постійно
реформуючись і вдосконалюючись, вони змінюються відповідно до завдань
сучасного суспільства. Поліція та її діяльність є складним, історично
мінливим

державно-правовим

і

соціальним

інститутом.

Сутність

поліцейської діяльності визначається формою устрою державної влади,
завданнями, що стоять перед конкретною державою і політичним режимом.
Поліцейська діяльність у сучасній демократичній державі визначається
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двома основними моделями її організації – континентально-європейською та
англосаксонською [6].
Основне призначення поліції більшість громадян визначають як
підтримання встановленого в суспільстві правопорядку примусовими
заходами. Образ поліції, – підкреслює американський юрист З. Біттнер, –
насамперед пов’язується з її здатністю застосовувати силу. Здатність
використовувати та застосовувати силу і є сутністю поліцейської діяльності.
Наприклад, затримання злочинця, супровід мера до аеропорту, виведення
п’яного з бару, регулювання дорожнього руху, контроль натовпу, втручання
в родинний скандал. Отже, поліція – це механізм розподілу в суспільстві
ситуативно зумовленої сили. Такий погляд розділяє і відомий британський
поліцеїст К. Клокарс. Він визначає поліцію як установу чи осіб, наділених
державою загальним правом застосування примусової сили в межах її
території. Без такого права, – справедливо зазначає він, – ніяка поліція, де б
вона не існувала, не може бути справжньою поліцією. Ми маємо її для того,
щоб вирішити ті проблеми, де необхідне застосування примусової сили [338].
Дослідженням цього питання займався О. Соколенко, який зазначає,
що організація і практика правозахисної діяльності правоохоронних органів у
кожній державі має власну специфіку, що визначається особливостями
державного устрою, станом суспільних відносин, іншими політичними,
правовими, економічними, соціальними і моральними чинниками. Вивчення
досвіду організації захисту прав громадян у поліцейській діяльності в
зарубіжних країнах дозволяє об’єктивно оцінити і спрогнозувати поточні та
віддалені тенденції розвитку національної моделі правозахисної діяльності
поліції, своєчасно виявити її недоліки та скорегувати адміністративноправове регулювання і практику, використати позитивні й уже апробовані
аспекти зарубіжного досвіду [324, с. 28].
Дослідник наголошує, що в Україні адміністративне законодавство у
сфері обігу зброї та приватної детективної діяльності не є остаточно
сформованим, що не дозволяє повною мірою використовувати потенціал
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органів внутрішніх справ для охорони й захисту прав громадян у цих сферах
суспільних відносин. При цьому на сьогодні контрольна діяльність МВС
України за дотриманням дозвільної системи має суто підзаконне й відомче
регулювання та визначається Положенням про дозвільну систему за
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 576 і
відповідною Інструкцією за Наказом МВС України від 21.08.1998 р. № 622,
що не узгоджується з вимогам законності, фактично обмежуючи права
громадян на зброю без достатньої законної підстави. А тому, виходячи із
зарубіжної

практики

адміністративно-правового

регулювання,

стає

доцільним окреме законодавче закріплення такого напрямку правозахисної
діяльності поліції України, як контроль за дотриманням дозвільної системи і
провадженням охоронної діяльності, а також формуванням відповідної
функціональної, організаційної, кадрової і матеріально-фінансової основи
виконання таких повноважень.
Варто уваги й те, що Федеральний закон Російської Федерації «Про
поліцію» порівняно з попереднім Федеральним законом «Про міліцію»
усуває деякі прогалини правового регулювання у сфері захисту поліцією прав
громадян, що характерні також і для України, зокрема щодо порядку
застосування

поліцією

заходів

державного

примусу.

Натомість

неврегульованість цих питань може призводити до порушень прав громадян
унаслідок неправомірного застосування поліцією таких заходів державного
примусу, як затримання, проникнення до жилих й інших приміщень, збору та
використання інформації про громадян і т.д. [324, с. 29]. Проте наразі в
Україні вже діє новий нормативно-правовий акт, який регулює цю сферу
суспільних відносин, і ми сподіваємося, що «нові правоохоронці» значно
меншою мірою порушують права громадян, зокрема і при застосуванні
заходів примусу.
Зокрема, як відзначає А. Самотуга, однією з найголовніших гарантій
захисту прав людини від зловживань поліцією США постають судові
прецеденти, які «встановлюють процедури здійснення поліцейськими
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арешту, обшуку, виїмки, особистого огляду, під час яких обмежуються
конституційні особисті права і свободи людини». В Україні ж застосування
таких заходів державного примусу адміністративним законодавством
комплексно не впорядковується і регламентуються здебільшого лише
розрізнено кримінально-процесуальними, цивільними та інформаційноправовими нормами [324, с. 29].
Слід

означити

деяку

неточність

адміністративно-правового

регулювання захисту прав громадян у діяльності органів внутрішніх справ
Республіки Білорусь, зокрема щодо відповідності їх конкретних обов’язків
законодавчо

визначеним завданням, у яких, наприклад, взагалі не

відображено повноваження у сфері обігу зброї та боєприпасів, а також із
державного захисту учасників кримінального судочинства, працівників
судових і правоохоронних органів. До того ж, незважаючи на підписання
профільного Закону Республіки «Про органи внутрішніх справ Республіки
Білорусь» лише 17.07.2007 р., остаточно неврегульованими адміністративним
законодавством залишилися підстави і порядок застосування органами
внутрішніх справ заходів державного примусу, а саме огляду особи, її речей,
транспортних засобів; вилучення документів, предметів і речей; тимчасове
обмеження або заборона руху транспортних засобів і доступу громадян на
окремі ділянки місцевості та об’єкти і т. ін. При цьому аналогічні недоліки
адміністративно-правового забезпечення діяльності також характерні й для
поліції Республіки Молдова й правоохоронних органів деяких інших
держав [324, с. 29].
Наразі в світі значною мірою спрощено порядок провадження поліцією
низки процесуальних дій – арештів, обшуків та ін. Так, у скандинавських
державах арешт із метою подальшого доставляння правопорушника в суд для
притягнення його до відповідальності може бути здійснений за розсудом
поліцейського, якщо особу було затримано при вчиненні правопорушення чи
були підстави підозрювати її в цьому. У Німеччині та Італії закони про
боротьбу з тероризмом надають поліції право без письмової вказівки судової
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інстанції робити обшуки громадян, їх житла, автотранспорту й затримувати
підозрюваних. У Франції Кримінально-процесуальний кодекс надає право
працівнику поліції затримувати на добу будь-яку особу, яка може надати
відомості про обставини справи або про вилучені предмети й документи, а
також особу, яку він вважає за необхідне перевірити. Характерно і те, що в
більшості зарубіжних країн існує спрощений порядок розгляду судами справ
про протиправні дії, що визнаються нетяжкими, і свідчення поліцейських
використовуються

найчастіше

як

єдина

й

основна

доказова

база

обвинувачення. В Італії, наприклад, 1995 р. у такому порядку розглядалося
майже 70 %, а в Англії та Уельсі – до 80 % справ про зазначені
правопорушення, причому виправдано було лише 10 % громадян [338].
Як зазначає О. Соколенко, захист прав громадян у поліцейській
діяльності

в

зарубіжних

профілактичним

напрямком,

країнах

першочергово

обмеженим

характеризується

застосуванням

репресивних

примусових заходів і широким залученням громадськості до виконання
окремих правоохоронних повноважень. Удосконалення системи захисту прав
громадян у діяльності органів внутрішніх справ України з урахуванням
зарубіжного досвіду пріоритетно вимагає її приведення відповідно до
актуального стану суспільних відносин, установленого правопорядку,
міжнародних стандартів і національної системи захисту прав громадян.
Правозахисна діяльність органів внутрішніх справ України потребує
істотного поглиблення й оновлення адміністративно-правового регулювання,
зокрема законодавчого закріплення детального й вичерпного переліку
повноважень, форм і методів діяльності у сфері забезпечення прав і свобод
особи, а також підстав і порядку застосування заходів державного примусу;
розширення допоміжних засобів профілактичної роботи; узгодженого
впорядкування участі громадян у правозахисній діяльності й контролі за
діяльністю органів внутрішніх справ [324, с 30].
Таким

чином,

можна

стверджувати,

що

недарма

відбулося

реформування українських правоохоронних органів, зокрема міліції, та
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координування їх у напрямку надання сервісних послуг, а також можна
стверджувати, що є тенденція до максимальної мінімалізації порушень з боку
поліції прав громадян.
Вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки:
– найактивнішим суб’єктом у сфері дослідження проблем обігу та
застосування зброї в світі є Організація Об’єднаних Націй;
– влада України за своєю сутністю не зацікавлена у вільному обігу
зброї, оскільки там, де громадяни реально не мають прав, гарантованих
конституцією і міжнародними нормами права, а тільки ті, які дарує їм влада,
ніякі вони не громадяни, а піддані, озброювати яких небезпечно;
– при розробленні нормативно-правових актів у цій сфері Україна має
запозичувати основоположні засади адміністративно-правового забезпечення
з Європейської конвенції з контролю за придбанням і зберіганням
вогнепальної зброї, а також Проекту Міжнародного кодексу поведінки щодо
постачання зброї;
– слід створити таку правову базу та механізми, які не лише чітко
регулюватимуть це питання, а й передбачатимуть сувору відповідальність за
недотримання

цих

норм,

і

тому

орієнтуватися

потрібно

саме

на

законодавство країн – членів Європейського Союзу, оскільки європейські
країни вирізняються найбільшою безпекою у світі й мають найнижчі
показники індексу вбивств на 100 000 населення;
– для Євросоюзу є важливим посилення відповідальності за нелегальне
чи надмірне використання вогнепальної зброї та приділення уваги
профілактиці злочинам з її використанням;
– аналіз неєвропейських країн наштовхує на висновок, що із забороною
вільного обігу зброї та посиленням нагляду й контролю за її застосуванням
різко зростає кількість тяжких злочинів у країні. У європейських країнах
навпаки – після дозволу носіння і зберігання громадянами нарізної зброї було
зафіксовано значне зменшення тяжких злочинів (у Латвії, Литві, Молдавії,
Угорщини, Болгарії);
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– лібералізаційні прояви в побудові державного регулювання в сфері
обігу та застосування зброї в США зумовлені саме соціальним інтересом
населення в контексті забезпечення їхнього гарантованого конституційного
права, а тому для України це є неактуальним;
– у більшості країн світу легалізація застосування зброї для захисту
свого життя і власності є буденним і закономірним явищем.
Отже, міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення
обігу та застосування зброї свідчить про глобальний характер цієї
проблематики, яка знайшла своє міжнародно-правове врегулювання на рівні
ООН та ЄС, відповідно до яких у більшості країнах світу юридична
легалізація зброї для захисту життя і права власності є буденним і
позитивним явищем. Здійснюючи адаптацію цього досвіду до вітчизняних
реалій, можна зазначити, що значна частина суспільства та представників
публічної влади не готові до законодавчого закріплення вільного обігу зброї,
за одночасного суворого контролю за його закріпленням за певними особами.
Виходячи із зазначеного, запропоновано привести вітчизняне законодавство
щодо придбання, зберігання та застосування вогнепальної зброї до вимог
Міжнародного кодексу поведінки щодо постачання зброї.
5.2. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування
зброї під час проведення антитерористичної операції в Україні
Неодноразово нами вже згадувалось, що питання забезпечення безпеки
громадян та їх права на самозахист з давніх часів перебуває на передньому
плані проблем правознавства. У межах переходу України під юрисдикцію ЄС
є надзвичайно актуальним питання адміністративно-правового забезпечення
обігу й застосування зброї в Україні і, більше того, існує нагальна
необхідність його покращення у цій сфері з боку держави. Така необхідність
зумовлюється тим, що безпека країни в цілому й кожного окремого
громадянина зокрема залежить саме від чіткості та прозорості діяльності
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публічної адміністрації в сфері охорони та захисту громадян від
протиправних посягань.
Практично на початку 2014 року на сході України розпочалися
військові дії [58], хоча законодавець іменує їх антитерористичною операцією.
Фактично, судячи з масштабів і наслідків, військових втрат і цивільних
жертв, це війна. Наші вояки мужньо та надійно охороняють нашу
Батьківщину, і тому проблема адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї суб’єктами публічного адміністрування в умовах АТО
є надзвичайно актуальною. Зброю із зони АТО намагаються нелегально
вивести як кримінальні елементи, так і самі учасники АТО [44].
Російсько-українська війна зачепила всі верстви населення та призвела
до глибоких змін в українському суспільстві. Осторонь не залишилися
українські спортсмени, які покинули тренування та спортивні змагання. У
всесвітній мережі Інтернет є добірка історій про спортсменів, які
перекваліфікувалися у військовослужбовців, щоб захистити честь країни від
агресора. Зокрема хотілось би назвати деяких із них: 1) М. Парадівський
неодноразово завоював титул чемпіона України з карате та високі місця на
міжнародних змаганнях. На початку 2014 року не зміг залишатися осторонь
під час війни та вирушив на фронт добровольцем. Після участі в бойових
діях зайнявся волонтерською діяльністю з підтримки українських бійців на
сході; 2) М. Бойцов – один із найбільш титулованих українських спортсменів,
які брали участь в російсько-українській війні. Його спортивні здобутки
дійсно вражають: 8-разовий чемпіон України з тхеквондо та член
Олімпійської збірної України. Спортсмен із Запоріжжя потрапив в армію під
час мобілізації, отримавши повістку з військкомату. Через участь у бойових
діях був змушений пропустити чемпіонат світу 2014 року; 3) А. Усик
2013 року став чемпіоном Києва і здобув бронзову медаль у ваговій категорії
до 91 кг на чемпіонаті України. З цього ж року став членом національної
збірної України з боксу. Однак 2014 року солдатом-контрактником пішов до
лав Національної гвардії. Йому вдалося успішно поєднувати службу за
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контрактом у Національній гвардії, боксерські тренування й навчання в
Національній академії внутрішніх справ. Після військової служби продовжив
свою боксерську кар’єру. На сьогодні серед трофеїв молодого боксераважковаговика – титул чемпіона Києва і призові місця на чемпіонаті України;
4) А. Рєзнік – майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону.
Багаторазовий чемпіон України, а також чемпіон Європи (2009) і світу
(2010). 5 травня 2014 року під час проведення антитерористичної операції на
території Донецької області у складі групи спецпідрозділу СБУ «Альфа»
потрапив під мінометний обстріл і зазнав важких поранень [249].
Також у лавах української армії були молоді боксери: майстер спорту
А. Гельман – чемпіон України серед молоді, кандидати в майстри спорту:
В. Деркач – третє місце чемпіонату України серед юніорів і Р. Павлик – друге
місце чемпіонату України. Свою громадянську позицію спортсмени
підтвердили участю в бойових діях у статусі військовослужбовців,
мобілізованих і добровольців у зоні проведення Антитерористичної операції
на сході України. Багато з них виявили героїзм, були поранені, відзначені
державними нагородами [249].
Окрім того, у складні для української армії часи жінки об’єднують свої
зусилля для ефективної допомоги бійцям. Волонтерки надають психологічну
та правову допомогу, інформаційну та матеріальну підтримку, виготовляють
вироби ручної роботи, готують та воюють пліч-о-пліч із бійцямичоловіками [111]. Таких прикладів можна навести безліч, але ми звернемо
увагу тільки на декілька з них. 39 Жіноча сотня Самооборони Майдану була
створена в середині січня 2014 року на базі жіночої чоти 11 сотні. Свого часу
вона базувалася в Будинку профспілок, Будинку офіцерів та Українському
домі. Сьогодні організація має регіональних представників і об’єднує тисячі
українок. Деякі дівчата з сотні беруть участь у бойових діях на сході України;
Всеукраїнська організація «Українська Жіноча Варта» виникла 2014 року з
початком російсько-української війни та розпочала свою діяльність із
масових навчань для жінок з домедичної, загальновійськової, психологічної
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та психіатричної підготовки. Зараз організація опікується питаннями захисту
прав жінок у армії, забезпеченням рівних прав і можливостей, створює та
розповсюджує військову та психологічну літературу; Жіноча волонтерська
група «Hand Made для Армії руками небайдужих полтавок» з’явилася у
вересні 2014 року. За понад півтора роки щоденної праці жінки та дівчата
сплели понад 13 квадратних кілометрів маскувальних сіток. Окрім цього за
весь цей час полтавські волонтерки виготовили безліч різноманітних
унікальних виробів ручної роботи – теплі ковдри, шкарпетки, рукавиці,
спідню білизну, подушки-утеплювачі і ще багато чого необхідного для
військових. Волонтерський центр «Жіноча Сотня» Самооборони Майдану з
Чернігова об’єднав більше сотні жінок, які займаються забезпеченням
учасників АТО з різних регіонів країни – як бійців ЗСУ та МВС, так і
добровольчих батальйонів. Організація «Жіноча Сила України» займається
матеріальною,

медичною,

психологічною,

правовою

та

соціальною

допомогою родинам військовослужбовців і бійців АТО. Волонтерське
об’єднання зараз має представництва в багатьох містах країни. За словами
волонтерів, до офісів групи щотижня надходить близько двохсот звернень.
Найчастіше вони стосуються отримання статусу учасника АТО, пільг на
комунальні послуги, виплат бійцям. Для людей, які не знають, що робити в
тій чи іншій ситуації, волонтерська група видала пам’ятку, такий собі
нормативно-правовий довідник [111].
Як бачимо, проведення АТО зачепило серця багатьох небайдужих
патріотів.
Хочеться згадати і про проблему медичного забезпечення в зоні
проведення АТО. Українська медична система мала низку проблем ще до
початку воєнних дій на сході України. З настанням війни українських лікарів
підтримали волонтерські та громадські організації, які залучають усі можливі
ресурси для покращення стандартів тактичної медицини [249].
Не обійшлося і без сторонньої підтримки небайдужих співвітчизників.
Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи
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Пирогова» залучає цивільних медиків для надання медичної допомоги
особам, що постраждали в зоні АТО. Мобільний шпиталь діє за адаптованою
концепцією системи Forward Surgical Teams до реалій бойових дій на
території України. Запровадження FST в Армії США дозволило досягти
показника

у

97%

виживання

поранених

–

завдяки

наближенню

кваліфікованої медичної допомоги якнайближче до лінії фронту. Мобільний
польовий шпиталь у зоні АТО має такі характеристика: 10 км від місця
бойових дій, поза зоною обстрілу ворожої артилерії; час розгортання – 30
хвилин; швидкість переміщення під час передислокації – 50 км/год.; надання
допомоги 10 пораненим щогодини; прийом поранених із 80-кілометрового
сектора боїв. Порядок надання допомоги: евакуація з поля бою; сортування;
невідкладна хірургічна допомога; підготовка до евакуації до тилових
медзакладів. Проект ПДМШ імені Миколи Пирогова з розвитку в Україні
сучасної високомобільної медицини для надання медичної допомоги під час
надзвичайних ситуацій, військових дій та у віддалених і важкодоступних
поселеннях реалізується у співпраці з Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних
Сил України, за підтримки Ради національної безпеки та оборони
України [249].
ГО «Захист Патріотів» надає бійцям базові знання та навички з першої
само- та взаємодопомоги. Сертифіковані західними експертами інструктори
«Захисту Патріотів» проводять навчання з практичним відпрацюванням і
симуляціями в реальному часі, які базуються на міжнародних медичних
стандартах. Станом на червень 2016 року за курсом бійця-рятувальника
«Захист Патріотів» підготував 26,060 бійців та 4,371 курсантів, а також
передав їм понад 21 тисячу індивідуальних аптечок IFAK. За програмою
«Медик військ спеціального призначення» навчено 246 бійця та передано 180
медичних рюкзаків. Українська програма «Підтримка життя під час травми»
підготувала за світовими стандартами 97 військових і 60 цивільних лікарів.
«Захист Патріотів» продовжує ставити нові цілі та впроваджувати якісно
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нову українську медичну систему не лише для військових, але і для
цивільного населення [249].
Тобто, як бачимо, можна спостерігати позитивні тенденції на шляху до
створення якісної медичної системи для України.
У зоні проведення АТО волонтери під керівництвом представників
Української академії дерматовенерології надавали військовим відповідну
допомогу. Головна мета ініціативи – надання дерматовенерологічної
допомоги учасникам АТО та іншим військовим, що перебувають у
прифронтовій та фронтовій зонах, зокрема щодо питань обморожень кінцівок
та інфекційної безпеки військових. З ініціативи благодійного фонду «Довіра
людей», Національної медичної академії післядипломної освіти імені
Шупика співробітники Української академії дерматовенерології відкрили
мобільний пункт і гарячу лінію з надання дерматовенерологічної допомоги,
розробили для бійців листівки про методи уникнення обмороження та
бактеріальних

інфекцій,

методичні

рекомендації

«Надання

дерматовенерологічної допомоги на рівні первинної лікарняної допомоги в
умовах надзвичайних ситуацій». У рамках поїздок у зону АТО волонтери
проводили освітні лекції як для медичного персоналу, так і для учасників
військових дій. Лікарі – учасники поїздки – забезпечили індивідуальні
консультації та огляд бійців. Після поїздок за допомогою до лікарів
звертається все більше військових [249].
Кризовий центр цивільної та військової медицини Medpatriot.ua, філія
ГО «Патріот», сприяє наданню належної тактичної бойової допомоги та
бореться за життя людей у збройних формуваннях України і добровольчих
батальйонах. З вересня 2014 року волонтери доставили в зону АТО понад
1000 сучасних індивідуальних комплектів з надання першої допомоги. Кожен
набір містить необхідні засоби для зупинки сильної кровотечі, вирішення
труднощів з дихальними шляхами і проникаючими пораненнями грудної
клітки. Щоб військові вміли самостійно надавати першу допомогу собі та
один одному, організація проводить тренінги з тактичної медицини для
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сотень солдатів. Важливим напрямком допомоги є забезпечення військових
лікарів і медпрацівників комплексними парамедичними рюкзаками. До
польових медичних пунктів волонтери постачають необхідні лікарські засоби
та устаткування. Спільно з іншими волонтерськими організаціями медичний
підрозділ Всеукраїнського об’єднання «Патріот» співпрацює з Міністерством
оборони України, аби поліпшити систему надання тактичної медицини,
зокрема стандарти, тренінгове навчання, логістичні питання та матеріальнотехнічне постачання, на державному рівні [249].
Проте буває сумно спостерігати за тим, як замість виконання
державного обов’язку перед суспільством наша держава перебуває майже
осторонь і фактично не вчиняє жодних значущих дій для реальної допомоги
нашим військовослужбовцям, які невільно стали заручниками ситуації. Утім
у межах нашого дослідження необхідно з’ясувати, яким же чином публічна
адміністрація здійснює адміністративно-правове забезпечення в сфері обігу
та застосування зброї в умовах проведення АТО.
Нагадаємо, що публічна адміністрація в сфері забезпечення обігу та
застосування

зброї

є

сукупністю,

передбаченою

законодавством,

уповноважених органів і посадових осіб, наділених адміністративноуправлінськими

функціями

щодо

належного

забезпечення

обігу

та

застосування зброї, діяльність яких базується на певних обов’язкових
адміністративних принципах з метою задоволення публічних інтересів у
межах сфери їх правового впливу.
Саме тому у зв’язку зі збройною агресією на сході України, 13 квітня
2014 року було прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони
України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і
збереження територіальної цілісності України». Це таємний нормативноправовий акт, на підставі якого було прийнято відповідний указ Президента
України з метою якнайшвидшого вирішення цієї проблеми.
Проте ще 19 лютого Голова Служби безпеки України оголосив про
ухвалення рішення про початок антитерористичної операції на території
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України. Він послався на те, що за останні дві доби було застосовано
вогнепальну зброю та захоплювались державні установи. За словами
керівника СБУ, усе це вже не прояви тероризму, а конкретні терористичні
акти.

Щоправда

близько

18.00

19

лютого

повідомлення

про

антитерористичну операцію по всій Україні з сайту СБУ зникло [329].
Насправді можливо потрібно було ще тоді ввести надзвичайний стан на всій
території України, щоб усе населення зрозуміло масштаби ситуації. Однак
було прийнято рішення про проведення антитерористичної операції на сході.
Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом»
антитерористична операція – це комплекс скоординованих спеціальних
заходів,

спрямованих

на

попередження,

запобігання

та

припинення

терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки
населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної
діяльності

[371].

При

запровадженні

антитерористичної

операції

визначається конкретний район, у якому запроваджується особливий режим
та надаються особливі повноваження суб’єктам боротьби з тероризмом. Вона
проводиться лише в разі, якщо усунення загрози життю та здоров’ю людей
іншими способами неможливе. У профільному Законі прямо не вказується,
що районом антитерористичної операції може бути вся територія України.
Більшість положень Закону прописано таким чином, що операція може
проводиться тільки в окремому регіоні країни. Для оперативного керівництва
антитерористичною операцією утворюється спеціальний штаб, який очолює
керівник антитерористичного центру при СБУ. Саме він має визначити
чіткий район проведення антитерористичної операції. Усі силовики, задіяні в
операції, підпорядковуються керівнику штабу [371].
При цьому слід наголосити, що в аналізованому Законі чітко вказано й
наголошено на тому, що антитерористична операція проводиться лише в разі,
якщо усунення загрози життю та здоров’ю людей забезпечити іншими
способами неможливо.

347

У свою чергу район проведення антитерористичної операції – це
визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або
акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи
акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена
операція [127].
Затвердженням переліку населених пунктів, які належать до районів
проведення АТО, безпосередньо займається Кабінет Міністрів України.
Своїм Розпорядженням від 2 грудня 2015 р. № 1275 він установив, що до
пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція,
віднесено

такі:

1)

Донецька

область

(м. Донецьк,

смт. Ларине,

с. Павлоградське, м. Моспине, смт. Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки,
с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Октябрське,
м. Авдіївка, м. Артемівськ, м. Соледар, м. Часів Яр, смт. Красна Гора та ін.);
2) Луганська область (м. Луганськ, м. Олександрівськ, с. Дзержинське,
с. Тепличне, смт. Ювілейне, м. Алчевськ, м. Антрацит та ін.); 3) Харківська
область (м. Ізюм, с. Бражківка, с. Сулигівка, с. Бригадирівка, с. Бабенкове,
с. Липчанівка, с. Федорівка, с. Бугаївка, с. Попасне, с. Розсохувате, с. Сухий
Яр, с. Чорнобаївка, с. Вірнопілля, с. Дмитрівка, с. Карнаухівка, с. Довгеньке
та ін.) [278].
Таким чином, Кабінет Міністрів України окреслив межі території
бойових дій, тобто межі антитерористичної операції. При цьому майже всі
вони містяться в межах Донецької та Луганських областей.
Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція
України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про боротьбу з
тероризмом», інші суміжні закони України, Європейська конвенція про
боротьбу з тероризмом (1977 р.), Міжнародна конвенція про боротьбу з
бомбовим тероризмом (1997 р.), Міжнародна конвенція про боротьбу з
фінансуванням тероризму (1999 р.), інші міжнародні договори України, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази й
розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету
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Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються
на виконання законів України [127].
А основоположними принципами при здійсненні такої боротьби є
принципи законності та неухильного додержання прав і свобод людини й
громадянина;

комплексного

використання

з

цією

метою

правових,

політичних, соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських та
інших

можливостей;

невідворотності

пріоритетності

покарання

за

участь

попереджувальних
у

терористичній

заходів;
діяльності;

пріоритетності захисту життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку
внаслідок терористичної діяльності; поєднання гласних і негласних методів
боротьби з тероризмом; нерозголошення відомостей про технічні прийоми і
тактику проведення антитерористичних операцій, а також про склад їх
учасників;

єдиноначальності

в

керівництві

силами

і

засобами,

що

залучаються для проведення антитерористичних операцій; співробітництва у
сфері боротьби з тероризмом з іноземними державами, їх правоохоронними
органами і спеціальними службами, а також з міжнародними організаціями,
які здійснюють боротьбу з тероризмом [127].
Тобто для проведення антитерористичної операції мають бути підстави
та правова основа, а також основоположні засади, на яких вона має
базуватися під час її здійснення.
Згідно із Законом «Про боротьбу з тероризмом» до антитерористичної
операції залучені СБУ, Міноборони, Прикордонна служба й центральні
органи влади. При цьому функція Міноборони, за Законом, полягає тільки в
охороні об’єктів Міноборони та складів зброї від терактів, захисту від
терактів у повітряному просторі та територіальних водах, а також захисту від
зовнішніх посягань. У районі проведення антитерористичної операції можуть
установлювати спеціальний порядок патрульної охоронної служби та
виставити

оточення.

Проте

15

стаття

Закону

надає

дуже

широкі

повноваження всім «посадовим особам», залученим до антитерористичної
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операції. Вони багато в чому схожі на повноваження силовиків у разі
запровадження надзвичайного стану [371].
Таким чином, держава, щоб не запроваджувати надзвичайний чи
воєнний стан у країні, щоб не створювати паніку серед населення та з метою
спрощення державновладних процесів вирішила провести відсіч російськотерористичній агресію у формі АТО.
Зазначимо, що воєнний стан – це особливий правовий режим, який
вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії або
загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальної
цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади,
військовому
повноважень,

командуванню
необхідних

та

для

органам

місцевого

відвернення

загрози

самоврядування
та

забезпечення

національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Тоді як
надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово
вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче
загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і
матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при
спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України
шляхом насильства, і передбачає надання відповідним органам державної
влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування
повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і
здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки,
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту
конституційного ладу, а також припускає тимчасове, зумовлене загрозою,
обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина
та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих
обмежень [9].
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При проведенні АТО використовуються сили і засоби (особовий склад,
спеціалісти, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші
матеріально-технічні засоби) суб’єктів боротьби з тероризмом, а також
підприємств,

установ,

організацій,

які

залучаються

до

участі

в

антитерористичній операції. При цьому, за рішенням керівника АТО, до
широкомасштабних, складних антитерористичних операцій у районі їх
проведення залучаються та використовуються сили й засоби (особовий склад
та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка,
спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні
засоби) Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції, Національної гвардії України, Збройних Сил України,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері захисту державного кордону, та органів охорони державного кордону,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, Управління державної охорони України [127].
Так, у районі проведення антитерористичної операції посадові особи,
залучені до операції, мають право: застосовувати зброю і спеціальні засоби;
затримувати й доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або
вчиняють правопорушення чи інші дії; перевіряти у громадян і посадових
осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів –
затримувати їх для встановлення особи; здійснювати в районі проведення
антитерористичної операції особистий догляд громадян, огляд речей, що при
них знаходяться, транспортних засобів і речей, які ними перевозяться;
тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів
на вулицях та дорогах; проникати в житлові та інші приміщення, на земельні
ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту
та при переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту;
використовувати зі службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби,
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зокрема спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам,
установам та організаціям [371].
Прес-центр Штабу АТО зазначає, що позиція керівництва АТО щодо
застосування підрозділами ЗС України та інших силових відомств, які беруть
участь в операції, зброї була і є незмінною: українські воїни мають повне
право

використовувати

зброю,

що

не

заборонена

Мінськими

домовленостями, у разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу
та мирних мешканців, що проживають і переміщуються вздовж лінії
розмежування сторін [369].
Мінськими

домовленостями

передбачається,

що

не

можна

використовувати перед лінією зіткнення сторін артилерійські системи
калібру понад 100 мм: 100 мм гармати МТ-12 – 9 км; 120 мм міномети – 8 км;
122 мм гаубиці Д-30 (2С1 «Гвоздика») – 16 км; 152 мм 2С5 «Гіацинт-С» (2С3
«Акація», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б») – 33 км, РСЗВ 9К51 «Град» –
21 км, 9К57 «Ураган» – 36 км, 9К58 «Смерч» – 70 км, РСЗВ «Торнадо-Г» –
40 км, РСЗВ – «Торнадо» – 70 км, РСЗВ «Торнадо-С» – 120 км; а також
тактичні ракетні комплекси за 120 км [222].
Наразі найпопулярнішими видами стрілецької зброї, які зараз
використовуються українськими бійцями у зоні АТО, є: 1) пістолет Макарова
(ПМ) – наймасовіший в українському війську. Він має слабкі бойові
властивості передусім через набій, який більше підходить для поліцейських
операцій (куля має мале бронепробиття, але велику зупиняючу дію); 2) Форт17; 3) АКМ; 4) АК-74 – наймасовіший автомат в українському війську.
Завдяки переходу на новий малоімпульсний набій вдалося на третину
збільшити кількість боєприпасів, яку може переносити боєць. Завдяки
новому патрону 5,45х39 має кращі показники з кучності та влучності
стрільби, дальність прямого пострілу більша. Головним мінусом є схильність
до рикошетів. За роки експлуатації розроблено великий спектр боєприпасів,
які значно підвищили бронепробивну здатність зброї; 5) Форт-221, який є
ліцензійованою копією ізраїльського Tavor (TAR-21), що стоїть на озброєнні

352

ЦАХАЛу, армії Таїланду та окремих спецпідрозділів понад 10 країн світу;
6) ручні кулемети РПК та РПК-74; 7) СГД – головна зброя українських
снайперів. Попри моральну застарілість має досить високу репутацію у
військах як потужна зброя. Серед недоліків зазвичай зазначають слабкий
штатний

4-кратний

оптичний

приціл

ПСО-1.

Має великий

спектр

боєприпасів, які ще більше підвищили бронепробивну здатність гвинтівки,
що може пробивати навіть бронежилети з найвищим ступенем захисту;
8) Форт-301 та інші [144].
Тобто, як бачимо, в зоні АТО наявна велика різноманітність зброї. При
цьому порядок регулювання її обігу з боку держави бажає кращого. Оскільки
СБУ активно блокує канали постачання зброї із зони АТО в різні куточки
нашої країни, це свідчить про можливість вільного її застосування та
мінімального контролю держави за сферою її обігу в умовах проведення
АТО. Зрозуміло, що в період воєнних дій досить важко слідкувати за кожною
одиницею зброї, проте держава зобов’язана вчинити всі можливі дії для
попередження потрапляння її в незаконний обіг, та ще й до цивільного
населення.
Слід звернути увагу на той факт, що на цій території продовжується дія
документів дозвільного характеру, тобто ліцензії та документи дозвільного
характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на
території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився в
період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період
проведення антитерористичної операції. А отже, терміни дії всіх ліцензій та
дозволів у сфері обігу та застосування зброї автоматично продовжуються.
Окрім того, суб’єкти господарювання в цій сфері (наприклад, вид діяльності
яких – продаж зброї) звільнені від сплати за користування земельними
ділянками державної та комунальної власності, а також для них скасовується
орендна плата за користування державним і комунальним майном [124].
Хотілося б ще раз наголосити про вражаючий патріотизм наших
співвітчизників і небайдужість громадян. Коли у країні відбувається
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боротьба за її самостійність і цілісність, культура, зокрема й кіномистецтво,
реагує на виклики суспільства. Кіно висвітлює хвилювання та героїзм
сучасного українського соціуму [231]. Знято чимало кінофільмів про те, як
саме відбувається війна, і які насправді події замовчуються й не виносяться
на розголос.
Наприклад, фільм «На лінії вогню». Документальний фільм 19-річного
студента С. Якименка, у якому йдеться про війну без будь-яких прикрас. У
стрічці все по-справжньому: повсякденне життя військових, бої та зброя,
втрати і переживання рідних. Це не героїчний фільм, а реальність українців,
що не побоялися захистити всіх нас у найдраматичніший та найскладніший
для України час. Ще один фільм – «Край землі». Режисер стрічки К. Жерега
провів понад 5 місяців на лінії фронту, спілкуючись із військовими, які
ділилися з ним думками про життя та смерть, минуле й сьогодення, надію та
розпач. Сам фільм є збірником документальних новел, які доводять, що у
війни людське обличчя. Наступний вражаючий витвір – «Дебальцеве».
Документальний фільм про одну з найжорстокіших битв за весь час АТО.
Про битву, що розпочалась на початку 2015 року і завершилась 19 лютого,
коли українськими військовими був залишений оточений плацдарм. У фільмі
розкриваються маловідомі деталі та свідчення учасників подій, неймовірні
історії подвигів та зради, неприємна і страшна, невигадана історія про війну.
«Неоголошена війна. Щоденник» – повнометражна стрічка режисера
С. Потапчук, у якій розповідається про війну, безпосередніми її учасниками.
У фільмі не приховуються обличчя, думки, емоції та подвиги військових, які
розповідають правду війни, яка відрізняється від тієї, що подають нам у
ранкових новинах. Ці історії не залишать байдужими нікого, адже багатьох
хлопців уже немає в живих. «Рейд. Сила нескорених» – документальна
стрічка, відзнята Військовим телебаченням України та FilmUA. Фільм
розповідає про події наприкінці серпня – на початку вересня 2014 року. На
той час на Донбасі була проведена успішна військова операція, під час якої
було врятовано три тисячі людей. Успіх української армії призвів до того, що
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24 серпня 2014 року Росія ввела свої війська на схід України. Унаслідок
цього було укладене Мінське перемир’я. «Аеропорт» – документальний
фільм про кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Один день із життя
військових, що опинилися віч-на-віч із ворогом. У центрі сюжету – розповіді
«Редута» та його товаришів – добровольців, волонтерів, журналістів. Фільм
розповідає історії відваги, надії та любові до своєї землі, а головне – історію
перетворення нескорених воїнів на справжніх кіборгів [231].
Наразі постало болюче і досить проблематичне питання реабілітації
постраждалих і військовослужбовців під час ведення АТО. Розроблення та
впровадження механізмів із забезпечення реабілітації ветеранів і колишніх
учасників бойових дій є важливим напрямком діяльності державних органів
влади багатьох країн, які брали участь у збройних конфліктах. Програми
соціального включення, психологічної та фізичної реабілітації необхідні для
зменшення непрямих втрат і пом’якшення травматичних наслідків воєнних
дій для військових [368].
Саме тому вбачаємо за необхідне навести приклади програм
реабілітації військовослужбовців та учасників воєнних дій із різних куточків
світу.
У Шрі-Ланці, після завершення тривалого збройного конфлікту між
центральним урядом і збройними формуваннями «Тигри визволення ТамілІлама» 2009 року, перед державою постало надскладне завдання –
реабілітація та соціальна інтеграція молодих людей, які брали участь у
збройному конфлікті з обох боків. Уряд Шрі-Ланки створив так звану
Службу Верховного Комісара з питань реабілітації – державний орган,
покликаний допомогти молоді повернутися до нормального життя через
творчі, психологічно-соціальні, освітні, духовні, релігійні та інші практики.
Служба Верховного Комісара з питань реабілітації розробила програму під
назвою

«4R»

(Реабілітація,

включення

у

суспільство,

реінтеграція,

примирення). Реабілітаційна програма пізніше трансформувалася в «Модель
6+1», доповнену духовно-релігійною складовою, що відповідало потребам
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інтеграції ветеранів до багатокультурного і мультиетнічного населення ШріЛанки. Упровадження у політичний дискурс терміна «учасники бойових дій»
замість назв «терористи», «повстанці» дозволило уникнути стигматизації
таких людей у суспільстві та повернути молодь до нормального життя.
Станом на 2011 рік уряд Шрі-Ланки, який проводив програму реабілітації
власним коштом, виділив понад 2,5 млрд. рупій (близько 17 млн.
доларів) [368].
У США, за даними американського стратегічно-дослідницького центру
RAND, 20 % ветеранів масштабних збройних конфліктів (В’єтнамська війна,
Війна в Іраку) схильні до депресії та посттравматичного стресового розладу.
Одним

зі

способів

реабілітації

є

інтеграція

іпотерапії

в

роботу

спеціалізованих військових госпіталів при Міністерстві у справах ветеранів
США в межах програми «Horses for Heroes» («Коні для героїв»). Ця
реабілітаційна програма для американських ветеранів воєнних дій стала
загальнонаціональним механізмом. Програма психологічного відновлення та
подолання

«східного

синдрому»

реалізується

завдяки

співпраці

спеціалізованих військових госпіталів з кінськими клубами. Послуги
іпотерапії надаються колишнім солдатам на безоплатній основі та
фінансуються за рахунок благодійних внесків і за державної підтримки.
Взаємодія із тваринами, які подібно до людей мають свій характер,
позитивно впливає на емоційний фон осіб у стані депресії, а в поєднанні з
груповими заїздами сприяє соціалізації та реінтеграції у суспільство [368].
Ще один приклад – Сьєрра-Леоне. До збройного конфлікту між силами
центрального уряду Сьєрра-Леоне у 1991-2002 роках було залучено понад
25 тисяч осіб з обох боків. Для їхньої реабілітації Німецьке товариство
технічного співробітництва (GTZ) у співпраці з урядом Сьєрра-Леоне
запровадило спеціальний проект загальною вартістю 10 млн. німецьких
марок (5 млн. євро). Проект передбачав загальну довгострокову програму
професійної та соціальної інтеграції учасників бойових дій у суспільство,
надання соціального житла в нових поселеннях, забезпечення професійного
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навчання та перекваліфікації. Крім цього програма містила детальну
розробку компоненту реабілітації та інтеграції дітей воїнів. За результатами
програми, 80 % колишніх учасників збройних формувань успішно пройшли
навчальну програму та інтегрувалися в суспільство, 60% стали найманими
працівниками або підприємцями, 66 % учасників програми реінтеграції
зазначили, що відчувають себе прийнятими спільнотою [368].
Таким чином, нашим урядовцям слід звернути увагу на позитивний
зарубіжний і міжнародний досвід вирішення цієї проблеми та не зволікати з
її упровадженням у реальне життя постраждалих.
Вищевикладене дає можливість сформулювати висновок про те, що
адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в умовах
проведення АТО на території України потребує вдосконалення, оскільки
наша держава щоб не запроваджувати надзвичайний чи воєнний стан у
країні, щоб не створювати паніку серед населення та з метою спрощення
державно-владних

процесів

вирішила

провести

відсіч

російсько-

терористичній агресії у формі АТО, тим самим у зоні АТО наявна велика
різноманітність зброї, яка знаходиться в руках воїнів різних військових і
правоохоронних формувань, які застосовують її згідно із різними законами
України. Існує і проблема незаконного обігу зброї: СБУ активно блокує
канали постачання зброї із зони АТО в різні куточки нашої країни, що
свідчить про можливість її застосування з кримінальною метою. Зрозуміло,
що в період воєнних дій досить важко слідкувати за кожною одиницею зброї,
проте держава зобов’язана вчинити всі можливі дії для попередження
потрапляння її в незаконний обіг, до рук злочинців чи цивільного населення,
яке не має офіційного дозволу на його зберігання.
5.3. Удосконалення адміністративного-правового забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні
Здійснюючи

наукове

дослідження,

ми

переконались,

що

адміністративного-правове забезпечення обігу й застосування зброї в Україні
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потребує нагального вдосконалення. Такому висновку передувало багато
об’єктивних умов, і наше завдання – навести ті шляхи вирішення
суперечливих питань у цій сфері, які, на нашу думку, є найоптимальнішими.
Законодавство, як сукупність законів і підзаконних нормативноправових актів, охоплює більшість сфер життєдіяльності людини. Динамізм
політичних, економічних і соціальних суспільних відносин об’єктивно
зумовлює потребу постійних змін чинного законодавства. Діяльність щодо
зміни якісного стану чинного законодавства (якості його змісту та форми)
охоплює як створення нових нормативно-правових актів, так і покращення
або

усунення

недоліків

уже

наявних

[300,

с. 191].

Необхідність

удосконалення адміністративного законодавства у сфері забезпечення обігу
та застосування зброї в Україні є досить актуальним питанням на
сьогоденному етапі розвитку нашої незалежної держави, оскільки таке
явище, як незаконний обіг зброї та її безпідставне застосування як цивільним
населенням, так і посадовцями, вже стали буденним явищем. А допоки діють
норми актів, прийнятих ще в 90-ті роки, про прозорість адміністративних
процедур у цій сфері мова йти не може.
У юридичній літературі, коли йде мова про зміни стану чинного
законодавства,

використовується

«удосконалення»,

низка

«упорядкування»,

термінів:

«систематизація»,

«розвиток»,
«інкорпорація»,

«консолідація», «кодифікація», «гармонізація», «уніфікація», «адаптація»
законодавства

[300,

с.

191],

а

також

«зміна»,

«модернізація»,

«модернізування», «відшліфовування», «підвищення», «поліпшення».
Наприклад, за соціологічною думкою, розвиток – це такий рух
(взаємодія), під час якого відбувається не просто зміна вже наявних
властивостей, стану якоїсь системи, а виникають нові властивості, нова
якість (сутність чогось), яких раніше не було. Процес розвитку, його
характер і спрямованість розглядаються через категорії «прогрес» і «регрес»,
які є співвідносними поняттями, що є сукупністю уявлень і слугують
критеріями, мірилами розвитку. У найпростішій формі прогрес визначається
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як такий розвиток, унаслідок якого виникає перехід від простого до
складного, від вищого до нижчого. Однак поняття «просте», «складне»,
«вище» і «нижче» можна пояснити лише завдяки одне одному, крім цього,
вони не несуть у собі точного наукового змісту. Найчастіше ці поняття
вживаються в буденній мові. Слід взяти до уваги той факт, що складність і
простота часто не можуть бути критеріями прогресивності чи регресивності
розвитку. Збільшення складності в організації системи часто призводить до
втрати ефективності її функціонування, а спрощення навпаки – підвищує
надійність, посилює потенціал для подальшого розвитку [377].
Прогресом (і розвитком у вужчому розумінні) визначається така зміна
властивостей

певної

системи,

за

якої

відбувається

збільшення

функціональних можливостей, підвищення ефективності функціонування,
зростання ступеня незалежності існування від впливу зовнішніх факторів.
Прогресивний розвиток характеризує й те, що відбувається збереження та
накопичення потенціалу, можливостей для дальшого розвитку [377].
Регресивні зміни – це зворотний рух. Регресивними явищами
визнаються ті, за яких відбувається деградація, зниження рівня організації й
ефективності функціонування, втрачається здатність до здійснення того, що
було можливе раніше (наприклад, старіння організму). Для регресу
характерне наростання залежності від зовнішніх факторів середовища.
Регресивну

спрямованість

у

розвитку

відзначає

втрата

потенціалу,

можливостей для подальших змін (наприклад, еволюції). Так, у світі живої
природи регрес часто виявляється у вузькоспеціалізованому пристосуванні
до середовища проживання. Сутність прогресу й регресу, їхні критерії
отримують конкретну інтерпретацію щодо кожної форми руху матерії
(наприклад, суспільний прогрес і його критерії). Тому зміст цих понять,
специфіка розвитку окремих сфер буття світу розкриватимуться через зміст
таких тем, як свідомість, пізнання, природа, суспільство, культура,
цивілізація і т. ін. [377].
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Термін «упорядкування» означає дію зі значенням «упорядкувати,
тобто доводити до ладу що-небудь, робити належний порядок у чомусь;
систематизувати, складати, підбирати в певному порядку (який-небудь
матеріал)» [322]. «Систематизувати» означає приводити в певну систему,
тоді як «інкорпорація» – включення до свого складу чого-небудь або ж
приєднання; «консолідація» – це дія зі зміцнення, чого-небудь; об’єднання,
згуртовування чогось; «уніфікація» – зведення чого-небудь до єдиної форми,
системи тощо [322].
Як бачимо, основна сутнісна характеристика цих термінів полягає в
покращенні певного механізму регулювання. У нашому випадку мова йде
про забезпечення обігу та застосування зброї.
На початку третього тисячоліття злочинність є однією з головних
проблем, що стоять перед світовою спільнотою. Економічна й політична
нестабільність, виникнення регіональних і міжнаціональних конфліктів,
криміналізація більшості сфер життєдіяльності суспільства спричинили
негативні тенденції в злочинності, що виразилися у збільшенні частки таких
тяжких насильницьких злочинів, як вбивства, розбій, тероризм, захоплення
заручників і т. ін. Сприятливі умови для здійснення подібних злочинів
створює незаконний обіг зброї. Зброя, яка перебуває в кримінальному обігу, є
визначальною умовою, що сприяє вчиненню екстремістських, терористичних
і диверсійних акцій [226, с. 5].
О. Бокій підтверджує, що серед суспільно-небезпечних явищ, які
становлять загрозу нормальному розвитку держави, суттєво обмежують
права та свободи людини, значну кількість становлять правопорушення,
скоєні з використанням зброї. Незаконний обіг зброї є одним із чинників, які
негативно впливають на стан безпеки у країні. Відповідно до статичних
даних обіг зброї в Україні має доволі значний обсяг. Загальна кількість
власників зброї складає майже півтора мільйона осіб (серед цивільних –
1180506, серед юридичних – 192068 осіб). При цьому за період 2004–2008
років було виявлено 220619 осіб, які скоїли адміністративні правопорушення,
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та зареєстровано 57 010 злочинів у сфері обігу зброї. Незаконний обіг зброї
може заподіяти значну шкоду інтересам, що охороняються законом.
Виходячи з цього, існує об’єктивна необхідність в особливих умовах і
правилах поводження зі зброєю, створення чіткої системи режимного
регулювання з метою встановлення правопорядку в цій сфері правовідносин.
Проблеми правового регулювання обігу зброї віддзеркалюють потреби
сучасного суспільства, потребують наукового осмислення і глибокого
вивчення їх теоретичних та організаційно-правових основ [34, с. 100].
Найбільш вагомою проблемою в цій сфері є все ж таки відсутність
централізованого забезпечення і відповідного законодавчого акта. Мова йде
безпосередньо про Закон, який має бути джерелом усіх можливих правових
режимів у цій сфері, або ж хоч встановити засади для їх існування, оскільки
як було ще 1992 року затверджено Кабінетом Міністрів України Положення
«Про дозвільну систему» та затверджено Наказом МВС «Інструкцію про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів», так дотепер вони й діють. Але ж суспільство не стоїть на місці,
з’являються нові суспільні інтереси та відносини, і тому ні закон, ні
постанова чи указ, а саме інструкція, яка є лише внутрішнім документом
правоохоронного відомства, регулює одну з найважливіших і небезпечних
сфер суспільних відносин у нашій державі [133].
Так, існує проект Закону «Про зброю», розроблений народними
депутатами
забезпечення

України

–

членами

правоохоронної

Комітету

діяльності

з

питань

законодавчого

В. Мойсиком,

О. Бандуркою,

М. Маркуш, В. Нечипоруком, С. Сінченком та іншими – для регулювання
правовідносин, що виникають в обігу в Україні вогнепальної, пневматичної,
холодної зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та
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здоров’я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської
безпеки,

природи

і

природних

ресурсів,

зміцнення

міжнародного

співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням
зброї [287].
Народним депутатом України В. Мойсиком також внесено на розгляд
Верховної Ради України проект Закону «Про обіг зброї невійськового
призначення», який має врегульовувати питання набуття права власності на
зброю невійськового призначення, особливості її зберігання, користування
нею, спадкування та відчуження. Він спрямований на посилення захисту
життя і здоров’я, прав і свобод громадян, власності усіх форм, охорони
громадського порядку й навколишнього природного середовища, створення
умов для військово-патріотичного виховання молоді, розвитку вітчизняного
збройового

виробництва,

стрілецького

спорту,

а

також

зміцнення

міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та незаконним
розповсюдженням зброї [289].
Учені і політики А. Іллєнко, В. Амельченко, А. Артеменко, І. Бордюг,
Ю. Бублик, М. Величкович, С. Висоцький, А. Вітко та інші пропонують
прийняти законопроект «Про цивільну зброю і боєприпаси», який на основі
положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на
життя та його захист від протиправних посягань, право на недоторканність і
безпеку людини, її життя, здоров’я, честь і гідність, рівність конституційних
прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист
суверенітету й територіальної цілісності держави як справи всього
українського народу, має регулювати правовідносини, що виникають в обігу
в Україні зброї та бойових припасів, і спрямований на захист життя та
здоров’я громадян, власності, охорону громадського порядку і громадської
безпеки, природи і природних ресурсів, зміцнення міжнародної співпраці в
боротьбі зі злочинністю та незаконним розповсюдженням зброї [295].
Тобто існує багато думок щодо того, як має бути вирішено це питання,
проте, на нашу думку, законопроекти потребують доопрацювання. Так, їх
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першоджерелом має стати Директива Ради Європейського Союзу від 18
червня 1991 року «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї». Окрім
того, спираючись на зарубіжний досвід, потрібно привести вітчизняне
законодавство щодо придбання, зберігання та застосування вогнепальної
зброї до вимог Міжнародного кодексу поведінки щодо постачання зброї.
Таким чином, у Законі України «Про зброю» термін «вогнепальна
зброя» має трактуватися як пристрій, призначений чи пристосований для
застосування як зброя, з якої за допомогою вибухового, газового чи
пневматичного або будь-якого іншого способів метання можна випустити
заряд дробу, кулю чи інші боєприпаси, заряд токсичного газу, рідини або
іншої речовини. При цьому такий пристрій має підходити під одне з таких
визначень: автоматична зброя; короткоствольна зброя з напівавтоматичним
механізмом, з механізмом, що вимагає перезарядження, або механізмом для
ведення

вогню

одиночними

пострілами;

довгоствольна

зброя

з

напівавтоматичним механізмом чи механізмом, що вимагає перезарядження,
що має, як мінімум, один нарізний ствол; однозарядна довгоствольна зброя з
не

менш

як

одним

нарізним

стволом;

довгоствольна

зброя

з

напівавтоматичним механізмом або механізмом, що вимагає перезарядження,
й обов’язково з гладким(и) стволом(ами); ручні реактивні гранатомети; будьяка зброя чи пристрій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей
шляхом впливу на них зарядом паралітичних або дратівних речовин;
наступальні або оборонні вогнемети; однозарядна довгоствольна зброя, і
тільки

з

гладким(и)

стволом(ами);

довгоствольна

зброя

з

газовим

механізмом; короткоствольна зброя з газовим механізмом; довгоствольна
зброя з пневматичним механізмом; короткоствольна зброя з пневматичним
механізмом; зброя зі стріляючим механізмом тільки пружинного типу. Тобто
такою має бути класифікація зброї в законодавстві України, а тому зазначене
свідчить про необхідність приведення термінології щодо обігу зброї в
Україні до європейських стандартів, а Директива Ради Європейського Союзу
від 18 червня 1991 року «Про контроль над придбанням і зберіганням зброї»
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має стати провідним документом у сфері адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в межах демократичних основ
розвиненої держави.
Цим Законом має бути встановлено, що зброя має продаватися
громадянам України виключно за паспортом із занесенням відомостей про
особу, вид зброї та її призначення до Єдиного реєстру нелетальної зброї. При
цьому попередньо потрібно створити такий реєстр, держателем якого має
бути Міністерство юстиції України, а безпосереднім його веденням має
займатися Міністерство внутрішніх справ України.
Ми вважаємо, що у вільному обігу потрібно залишити метальну,
пневматичну зброю і зброю під патрон Флобера, яка не спроможна завдати
небезпечних ушкоджень (кінетична енергія снаряду менше 7,5 Дж). Це
необхідно для підвищення збройової культури в Україні. Основою для такого
рішення є закон ФРН «Про володіння зброєю приватними особами»
1972 року, відповідно до якого вогнепальна зброя, величина енергії пострілу
з якої не перевищує 7,5 Дж, визнається «умовно небезпечною», оскільки не
може завдати смертельного поранення, такий же підхід розповсюджується і
на пневматичну зброю [17].
Однією з найважливіших умов удосконалення правового регулювання
у сфері обігу зброї є дотримання принципу відповідності між правовими
нормами, які встановлюють певні правила поведінки, та нормами, які
встановлюють відповідальність за невиконання або за неповне дотримання
режимних правил [31, с. 102]. Тобто цей Закон має містити в собі повний
перелік правил поведінки при поводженні зі зброєю.
У свою чергу наразі КУпАП у відповідних санкціях статей установлює
відповідальність

за

порушення

всіх

без

винятку

правил.

Також

неправомірним буде застосування санкцій за порушення, що зазначене в
КУпАП, за відсутності встановлення цього правила в нормативних
документах, які регулюють обіг зброї. Аналіз законодавства України
доводить, що невідповідність у цьому питанні все ж таки є. Наприклад, усі
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статті, що встановлюють санкції за порушення громадянами правил обігу
зброї, не вказують на порушення правил використання зброї. На думку
О. Бокія, таке упущення є суттєвим, адже він неодноразово вказував на те,
що

зброя

може

використовуватися

за

багатьма

різноманітними

призначеннями і використання її є повноцінним компонентом обігу зброї.
Законом має бути чітко встановлено, яку конкретно зброю можна
використовувати за тим чи іншим призначенням [31, с. 102 ].
Як зазначає С. Подчерняєв, у структурі адміністративно-правових
режимів обігу об’єктів підвищеної небезпеки особливе місце займають
правові, організаційні, матеріально-технічні гарантії, які за допомогою різних
правових засобів забезпечують можливість реалізації зазначених режимів,
створення таких умов, за яких невиконання режимних правил неминуче тягне
за собою неможливість здійснення обігу зброї, забезпечує її своєчасне
вилучення,

притягнення

винних

посадових

осіб

до

відповідної

відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної). Сутність
адміністративно-правового регулювання зброї має полягати в певному
обмеженні її вільного обігу, забезпеченні нормального функціонування
об’єктів її зберігання, установленні органів адміністративного контролю й
нагляду, які забезпечують реалізацію відповідних правових режимів,
параметрів і змісту контрольної діяльності [165].
Окрім того, слід на законодавчому рівні закріпити визначення поняття
пристроїв необхідної оборони дозованої ударної дії, оскільки зазначені
пристрої можуть бути ефективними засобами необхідної оборони, тому що
не завдають тяжких тілесних ушкоджень і в свою чергу викликають сильний
больовий шок. Відповідно спеціальні засоби мінімальної дозованої ударної
дії на супротивника – поліцейські та цивільні кістені, конструктивно
призначені тільки для секучих ударів, що не завдають тупих травм і
руйнування кісток, гумові тонфи, дерев’яні явари, короткі гнучкі дубинки з
металевим наповненням (переважно шротом), довжина яких не достатня для
надання їх бойовій частині швидкості, що може дозволити руйнувати кістки
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черепа і призводить лише до оглушення, нелетальних уражень [254]. При
цьому слід розробити методику з відмежування таких засобів від зброї, а
також

вони

потребують

адміністративно-правового

забезпечення

застосування, адже можуть бути використані для завдання побоїв. Саме тому
існує необхідність розробити систему характеристик для засобів необхідної
оборони з робочим елементом у вигляді клинка колючої чи колючо-ріжучої
дії з розмірними параметрами, що не дозволять створити ними небезпечне
ураження органів людини.
Є потреба віднесення до небезпечних предметів короткоклинкової
холодної зброї військових зразків із розвиненим обмежувачем і введення
адміністративно-правового забезпечення її обігу і кримінально-правовового
її застосування. Адже, як свідчить суспільний досвід, найбільш небезпечною
і не потрібною в побуті людини (лише у військових діях) на сучасному етапі
розвитку суспільства є короткоклинкова холодна зброя з обмежувачем (хіба
що у випадках захисту від небезпечних тварин).
Слід відзначити, що колючий удар холодною зброєю в серце чи голову
є найнебезпечнішим. Для гарантування ефективного колючого удару
необхідний обмежувач. Існує пристрій, що доводить віднесення предмета до
холодної зброї, в якому використовується манекен з балістичного пластиліну
і деревини для визначення ефективності обмежувача при колючому ударі.
При цьому холодна зброя – це термін, призначений для позначення
предметів, які історично визнані холодною зброєю (шабля, меч, бойовий ніж,
бойовий кинджал, мисливський ніж для добивання тварин, мисливський ніж
для необхідної оборони від небезпечних тварин, булава, кістень, кастет
тощо).
На нашу думку, поняття холодної зброї потрібно вилучити з об’єктів
регулювання кримінального законодавства і ввести поняття небезпечних
предметів як об’єктів регулювання адміністративного права. Причому
небезпечні предмети – це короткоклинкова холодна зброя (бойовий ніж, ніж
добивання тварин із розвиненим обмежувачем, придатний для ефективного
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колючого удару в серце чи голову). Варто також розробити класифікацію
холодної та холодної метальної зброї (небезпечних предметів і предметів з
можливістю їх метання) на основі її історичного розвитку зі встановленням
вищих і нижніх рубежів ефективності для застосування в межах необхідної
оборони під час захисту житла.
О. Бокій вважає, що за порушення обов’язкових до виконання
режимних правил у сфері правового регулювання обігу зброї застосовуються
такі види стягнень: попередження; адміністративний штраф; оплатне
вилучення зброї та боєприпасів; конфіскація зброї та боєприпасів до неї;
позбавлення спеціального права, наданого громадянину (права полювання).
Однією з найважливіших умов удосконалення правового регулювання у
сфері обігу зброї є дотримання принципу відповідності між правовими
нормами, які встановлюють певні правила поведінки, та нормами, які
встановлюють відповідальність за їх невиконання. Застосування заходів
адміністративного примусу є основним, але не єдиним засобом забезпечення
правового режиму обігу зброї. Специфічне місце в системі засобів
забезпечення

правопорядку

посідає

заохочення.

Більш

поширене

використання заходів заохочення при забезпечені адміністративно-правового
режиму обігу зброї в Україні дасть можливість значно поліпшити правове
регулювання цієї сфери, адже мотивацією правомірної поведінки для особи
стануть не тільки певні приписи та страх перед відповідальністю, а
насамперед її особиста зацікавленість [31, с. 104].
Окрім того, в Україні необхідно розробити досконаліші види зброї
нелетальної дії (ЗНЛД) з послідовною заміною ними вогнепальної зброї
летальної дії у силових структурах для припинення протиправних дій в
окремих випадках і дозволити вільний обіг зброї нелетальної дії цивільному
населенню

України

для

реалізації

конституційного

права

кожного

громадянина з подальшим внесенням відомостей до Єдиного реєстру
нелетальної зброї. Оскільки згідно з «Перечнем веществ слезоточивого
раздражающего действия и их предельного содержания в патронах согласно
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ГОСТу Р-50742-95» речовина подразнювальної дії CR у 4 рази ефективніше
дії CN і в 5 разів – дії CS, які перебувають на оснащенні поліцій розвинених
країн. CR має підвищену ефективність порівняно з вищеназваними
речовинами. Уже з’явилися засоби розпилення речовини з підвищеним до 1520 % вмісту речовини подразнювальної дії (порівняно зі стандартним
вмістом 0,5-1 %) [228]. При цьому ці покращення не змінили характеру
іритантів, тобто газові пістолети, револьвери і балончики не стали завдавати
смертельних уражень. Невід’ємною ознакою легальності застосування такої
зброї мають бути відомості про особу, різновид нелетальної зброї, який вона
придбала, і зазначений юридичний факт реєстрування.
Ми вважаємо, що з точки зору криміналістичного дослідження зброї та
її адміністративно-правового забезпечення потрібно зробити висновок про
визнання об’єкта дослідження запалювальною зброю.
Під запалювальною зброєю розуміють запалювальні речовини і засоби
їх бойового застосування. Вона призначена для ураження особового складу,
знищення й ушкодження озброєння та військової техніки, споруд та інших
об’єктів. До сучасних запалювальних речовин армій відносять: запалювальні
суміші на основі нафтопродуктів, металізовані запалювальні суміші, терміт і
термітні суміші, звичайний (білий) і пластифікований фосфор, електрон,
лужні метали, а також суміш, яка самозаймається на повітрі, на основі
триетиленалюмінію.
Найбільш

поширеними

запалювальними

речовинами

на

основі

нафтопродуктів є напалми. Їх одержують шляхом добавляння до рідкого
пального, частіше всього бензину, спеціальних загусників. Напалми мають
здатність легко займатись і розвивати температуру до 1200ºС. Вони
прилипають до поверхонь різних об’єктів, горять при доступі кисню і важко
піддаються гасінню. Час горіння окремих згустків досягає 5 хв. У разі
змішування напалму з лужними та лужно-земельними металами (наприклад,
натрієм, магнієм) або фосфором утворюється «супернапалм», який особливо
активно самозаймається на вологій поверхні й на снігу (тобто особливо
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ефективний в умовах підвищеної вологості та опадів). Пірогелі одержують
шляхом добавлення до напалму у вигляді порошку або стружки натрію,
магнію, фосфору, а також алюмінію, вугілля, асфальту, селітри та інших
речовин. Температура горіння пірогелів досягає 1600ºС. За своїми бойовим
властивостями вони переважають напалми. На відміну від звичайних
напалмів пірогелі важче води, горіння їх відбувається лише до 5 хв. Термітні
суміші становлять собою порошкоподібну спресовану суміш, частіше всього
алюмінію й окислів заліза. Коли терміт горить, температура піднімається до
3500°С. Характерно, що він горить без доступу кисню та не утворює
відкритого полум’я. Термітні брикети за кольором і структурою схожі на
сірий чавун. Вони можуть пропалювати металеві частини озброєння та
військової

техніки

і

виводити

їх

із

ладу.

Такі

термітні

суміші

використовуються в авіаційних запалювальних бомбах [173].
Слід звернути увагу, що в Законі «Про зброю» має бути передбачена
можливість викупу зброї. Наразі представники США та дипломати
Євросоюзу вивчають можливість викупу зброї, що незаконно опинилася в
жителів України. Про це свідчать джерела в дипломатичних колах у
Брюсселі. До більшості бойовиків воно потрапило в результаті масових
заворушень і розграбування збройових складів силових структур. Тільки у
Львові в лютому було викрадено не менше тисячі одиниць вогнепальної
зброї. У списку вкраденого фіксуються навіть кілька переносних зенітноракетних комплексів «Голка», призначених для знищення повітряних цілей.
Коли на заклик нової української влади здати награбоване бойовики
відповіли твердою відмовою, на Заході, мабуть, зрозуміли, що ситуація з
неконтрольованим поширенням зброї в країні набула критичних масштабів.
Тепер радикалів сподіваються зацікавити фінансово і розраховують при
цьому на допомогу з-за кордону [337]. Такий викуп має здійснюватися
виключно за рахунок державних коштів і в розмірі собівартості конкретного
виду зброї. У зв’язку з цим потрібно розробити відповідну процедуру з
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донесенням до населення необхідності та значущості добровільного здавання
зброї.
Потребує доопрацювання і Закон України «Про Національну поліцію»
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 – 41, ст. 379) щодо підстав
застосування вогнепальної зброї. На нашу думку, пункт п’ятий частини
четвертої статті 46 після слів « і яка намагається втекти» потрібно доповнити
словами «якщо вона своїми діями загрожує життю і здоров’ю працівників
поліції або іншим особам;».
Ще однією нагальною потребою, на наш погляд, є обладнання
блокпостів металошукачами. Металошукач (металодетектор) – електронний
прилад, що дозволяє виявляти металеві предмети в нейтральному або
слабкопровідному середовищі за рахунок їх провідності. Металошукач
виявляє метал в ґрунті, воді, стінах, у деревині, під одягом і в багажі, у
харчових продуктах, в організмі людини і тварин і т. ін. Завдяки розвитку
мікроелектроніки сучасні металошукачі є компактними й надійними
приладами [372]. Причому металошукач розпізнає різні сплави металу та
побудований на принципі «прийом-передача».
Окрім металошукачів, за блокпостами потрібно закріпити спеціального
співробітника – кінолога, основне завдання якого – за допомогою собаки
розпізнавати порохові гази. Передусім потрібно запровадити навчання
спеціальних собак на розпізнання порохових газів, потім – створити умови
для їх роботи.
Вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо
вдосконалення

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї в Україні:
– удосконалення адміністративно-правового забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні полягає в покращенні адміністративноправового механізму забезпечення цієї сфери життєдіяльності суспільства та
держави;
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– потрібно прийняти Закон «Про зброю», першоджерелом якого є
Директива Ради Європейського Союзу від 18 червня 1991 року «Про
контроль над придбанням і зберіганням зброї»;
– придбання, зберігання і застосування вогнепальної зброї має
здійснюватися відповідно до вимог Міжнародного кодексу поведінки щодо
постачання зброї;
– термін

«вогнепальна

зброя»

має

трактуватися

як

пристрій,

призначений чи пристосований для застосування як зброя, з якої за
допомогою вибухового, газового чи пневматичного або будь-якого іншого
способів метання можна випустити заряд дробу, кулю чи інші боєприпаси,
заряд токсичного газу, рідини або іншої речовини;
– зброю доцільно класифікувати таким чином: автоматична зброя;
короткоствольна зброя (з газовим механізмом, з пневматичним механізмом);
довгоствольна зброя (однозарядна довгоствольна зброя (тільки з гладким(и)
стволом(ами)), з газовим механізмом, з пневматичним механізмом); зброя зі
стріляючим механізмом тільки пружинного типу; будь-яка зброя чи пристрій,
що становлять загрозу життю або здоров’ю людей через вплив на них заряду
паралітичних або дратівних речовин; наступальні або оборонні вогнемети.
– потрібно створити Єдиний реєстр вогнепальної та нелетальної зброї,
держателем якого має бути Міністерство юстиції України, а безпосереднім
його веденням має займатись Міністерство внутрішніх справ України;
– нелетальна зброя має продаватися громадянам України за паспортом
із занесенням відомостей про особу, вид зброї та її призначення до Єдиного
реєстру нелетальної зброї;
– у вільному обігу потрібно залишити метальну, пневматичну зброю та
зброю під патрон Флобера, яка не спроможна завдати небезпечного
ушкодження;
– слід на законодавчому рівні закріпити визначення поняття пристроїв
необхідної оборони дозованої ударної дії;
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– розробити систему характеристик для засобів необхідної оборони з
робочим елементом у вигляді клинка колючої чи колючо-ріжучої дії з
розмірними параметрами, що не дозволять створити ними небезпечне
ураження органів людини;
– віднести до небезпечних предметів короткоклинкову холодну зброю
військових зразків із розвиненим обмежувачем і ввести адміністративноправове забезпечення їх обігу й кримінально-правове їх застосування;
– поняття холодної зброї потрібно вилучити з об’єктів регулювання
кримінального законодавства і ввести поняття небезпечних предметів як
об’єктів регулювання адміністративного права;
– розробити класифікацію холодної та холодної метальної зброї
(небезпечних предметів і небезпечних предметів з можливістю для метання)
на основі її історичного розвитку зі встановленням вищих і нижніх рубежів
ефективності для застосування в межах необхідної оборони під час захисту
житла;
– розробити досконаліші види ЗНЛД із послідовною заміною ними
вогнепальної зброї летальної дії в силових структурах для припинення
протиправних дій в окремих випадках і дозволити вільний обіг зброї
нелетальної дії цивільному населенню України;
– визнати запалювальну зброю об’єктом для подальших досліджень;
– у Законі «Про зброю» має бути передбачена можливість викупу зброї,
який має здійснюватися виключно за рахунок державних коштів та у розмірі
собівартості конкретного виду зброї;
– обладнати блокпости металошукачами та спеціальними працівниками
– кінологами, основне завдання яких – за допомогою собаки розпізнавати
порохові гази.
Отже, адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування
зброї в Україні потребує нагального вдосконалення та чіткого контролю й
нагляду з боку держави з метою запобігання суспільно небезпечним
наслідкам, зокрема у сферах охорони життя, здоров’я, інтересів громадян і
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держави України в цілому. З метою реалізації поставленого завдання існує
зумовлена суспільним інтересом необхідність створення чітких, простих і,
найголовніше,

прозорих

адміністративно-правових

режимів

діяльності

органів внутрішніх справ у цій сфері, які мають базуватися на визначених
принципах, закріплених у Законі України «Про зброю». Цей нормативноправовий акт має бути основою для легалізації зброї цивільним населенням,
процедурою для її обігу та базисом для її застосування.
Висновки до розділу 5
1. Виявлено проблеми, згідно з якими громадяни і державна влада
України за своєю сутністю не можуть собі дозволити вільний обіг зброї.
2. Установлено, що необхідно створити таку правову базу та механізми,
які не лише чітко регулюватимуть питання адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї, а й передбачатимуть сувору
відповідальність за недотримання цих норм, і тому орієнтуватися потрібно
саме на законодавство країн – членів Європейського Союзу, оскільки
європейські країни вирізняються найбільшою безпекою у світі і мають
найнижчі показники індексу вбивств на 100 000 населення.
3. Виявлено, що для Євросоюзу та України є важливим посилення
відповідальності за нелегальне чи надмірне використання вогнепальної зброї
та приділення уваги профілактиці злочинам з її використанням.
4. Визначено, що в деяких неєвропейських країнах із забороною
вільного обігу зброї та посиленням нагляду й контролю за її застосуванням
різко зростає кількість тяжких злочинів у країні. У багатьох європейських
країнах після дозволу носіння і зберігання громадянами нарізної зброї було
зафіксовано значне зменшення тяжких злочинів.
5. З’ясовано, що лібералізаційні прояви в побудові державного
регулювання у сфері обігу та застосування зброї в США зумовлені саме
соціальним інтересом населення в контексті забезпечення їх гарантованого
конституційного права, а тому для України цей досвід не є актуальним.
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6. Виявлено, що для більшості країнах світу легалізація застосування
зброї для захисту свого життя і власності є буденним і закономірним явищем.
7. Доведено, що міжнародний досвід адміністративно-правового
забезпечення обігу й застосування зброї свідчить про глобальний характер
цієї проблематики, яка знайшла своє міжнародно-правове врегулювання на
рівні ООН та ЄС. Здійснюючи адаптацію такого досвіду до вітчизняних
реалій, можна зазначити, що значна частина суспільства та представників
публічної влади не готові до законодавчого закріплення вільного обігу зброї
з одночасним суворим контролем за його закріпленням за певними особами.
Виходячи із зазначеного запропоновано привести вітчизняне законодавство
щодо придбання, зберігання та застосування вогнепальної зброї до вимог
Міжнародного кодексу поведінки щодо постачання зброї.
8. Визначено, що адміністративно-правове забезпечення обігу й
застосування зброї в умовах проведення АТО на території України потребує
вдосконалення, оскільки наша держава щоб не запроваджувати надзвичайний
чи воєнний стан у країні, щоб не створювати паніку серед населення та з
метою спрощення державновладних процесів вирішила провести відсіч
російсько-терористичній агресії у формі АТО, через що в зоні АТО наявна
велика кількість зброї, яка перебуває в руках воїнів різних військових і
правоохоронних формувань, що застосовують її згідно з різними законами
України. Існує і проблема незаконного обігу зброї: СБУ активно блокує
канали постачання зброї із зони АТО в різні куточки нашої країни, що
свідчить про можливість її застосування з кримінальною метою. Зрозуміло,
що в період воєнних дій досить важко слідкувати за кожною одиницею зброї,
проте держава зобов’язана вчинити всі можливі дії для попередження
потрапляння її в незаконний обіг, до рук злочинців чи цивільного населення,
яке не має офіційного дозволу на її зберігання.
9. Запропоновано такі зміни до сучасного адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні:
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1) прийняти проект Закону України «Про зброю», першоджерелом
якого є Директива Ради Європейського Союзу від 18 червня 1991 року «Про
контроль над придбанням і зберіганням зброї»;
2) придбання, зберігання та застосування вогнепальної зброї має
здійснюватися відповідно до вимог Міжнародного кодексу поведінки щодо
постачання зброї;
3) термін

«вогнепальна

зброя»

має

трактуватися

як

пристрій,

призначений чи пристосований для застосування як зброя, з якої за
допомогою вибухового, газового чи пневматичного або будь-якого іншого
способів метання можна випустити заряд дробу, кулю чи інші боєприпаси,
заряд токсичного газу, рідини або іншої речовини;
4) зброю доцільно класифікувати таким чином: автоматична зброя;
короткоствольна зброя (з газовим механізмом, з пневматичним механізмом);
довгоствольна зброя (однозарядна довгоствольна зброя (тільки з гладким(и)
стволом(ами)), з газовим механізмом, з пневматичним механізмом); зброя зі
стріляючим механізмом тільки пружинного типу; будь-яка зброя чи пристрій,
що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей шляхом впливу на них
зарядом паралітичних або дратівних речовин; наступальні чи оборонні
вогнемети;
5) створити Єдиний реєстр вогнепальної та нелетальної зброї,
держателем якого має бути Міністерство юстиції України, а безпосереднім
його веденням має займатись Міністерство внутрішніх справ України;
6) нелетальна зброя має продаватися громадянам України за паспортом
із занесенням відомостей про особу, вид зброї та її призначення до Єдиного
реєстру нелетальної зброї;
7) у вільному обігу потрібно залишити метальну, пневматичну зброю
та зброю під патрон Флобера, яка не спроможна завдати небезпечних
ушкоджень;
8) слід на законодавчому рівні закріпити визначення поняття пристроїв
необхідної оборони дозованої ударної дії;
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9) розробити систему характеристик для засобів необхідної оборони з
робочим елементом у вигляді клинка колючої чи колючо-ріжучої дії з
розмірними параметрами, що не дозволять створити ними небезпечне
ураження органів людини;
10) віднести до небезпечних предметів короткоклинкову холодну
зброю

військових

зразків

із

розвиненим

обмежувачем

і

ввести

адміністративно-правове забезпечення її обігу та кримінально-правове її
застосування;
11) поняття холодної зброї потрібно вилучити з об’єктів регулювання
кримінального законодавства і ввести поняття небезпечних предметів як
об’єктів регулювання адміністративного права;
12) розробити класифікацію холодної та холодної метальної зброї
(небезпечних предметів і небезпечних предметів з можливістю для метання)
на основі її історичного розвитку зі встановленням вищих і нижніх рубежів
ефективності в межах необхідної оборони під час захисту житла;
13) розробити досконаліші види ЗНЛД із послідовною заміною ними
вогнепальної зброї летальної дії в силових структурах для припинення
протиправних дій в окремих випадках і дозволити вільний обіг зброї
нелетальної дії цивільному населенню України;
14) визнати запалювальну зброю об’єктом для подальших досліджень;
15) у Законі «Про зброю» має бути передбачена можливість викупу
зброї, який має здійснюватися виключно за рахунок державних коштів та в
розмірі собівартості конкретного виду зброї;
16) обладнати

блокпости

металошукачами

та

спеціальними

працівниками – кінологами, основне завдання яких – за допомогою собаки
розпізнавати порохові гази.
10. Доведено, що адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні потребує нагального вдосконалення та чіткого
контролю й нагляду з боку держави з метою запобігання суспільно
небезпечним наслідкам, зокрема у сферах охорони життя, здоров’я, інтересів
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громадян та держави України в цілому. З метою реалізації поставленого
завдання постає зумовлена суспільним інтересом потреба створення чітких,
простих і, найголовніше, прозорих адміністративно-правових режимів
діяльності органів внутрішніх справ у цій сфері, які мають базуватися на
визначених принципах у Законі України «Про Зброю». Цей нормативноправовий акт має бути основою для легалізації зброї цивільним населенням,
процедурою для її обігу та базисом для її застосування.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення
наукової

проблеми

адміністративно-правового

забезпечення

обігу

та

застосування зброї в Україні, що втілилося в розроблення відповідної
новітньої теорії, яка може бути використана з метою забезпечення права
громадян на самозахист, обов’язку здійснювати захист Вітчини, підтримання
працівниками правоохоронних органів правопорядку у крайніх випадках,
забезпечення естетичних, культурних та спортивних інтересів фізичних і
юридичних осіб у цій сфері, у процесі здійснення правотворчості,
правозастосовної

та

правоохоронної

діяльності

суб’єктами

владних

повноважень.
До основних висновків і рекомендацій щодо наукового та практичного
використання отриманих результатів можна віднести такі:
1. Доведено,

що

зміст

і

сутність

адміністративно-правового

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні характеризуються
адміністративними

засадами

(принципами

та

концепціями)

й

інструментарієм реалізації адміністративно-правових відносин у цій сфері
(форми та методи адміністративної діяльності, адміністративні процедури та
режими), які перебувають у нерозривному взаємозв’язку між собою для
забезпечення прав, свобод і законних інтересів у цій сфері.
2. Виявлено, що в межах дослідження адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в України існують дві основні
філософські та правові методологічні концептуальні ідеї, на яких базується
обіг і застосування вогнепальної зброї: перша – концепція пріоритету
безпеки суспільства; друга – концепція пріоритету права особи на самозахист
за допомогою зброї. В Україні за основу взято концепцію пріоритету безпеки
суспільства.
3. Сформовано поняття адміністративно-правового забезпечення обігу
та застосування зброї в Україні як методологічні засади й адміністративний
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інструментарій діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення
громадянам матеріального права на володіння зброєю, юридичного права на
самозахист, військовослужбовцям і спеціальним правоохоронним органам –
правових підстав для користування та застосування зброї з метою захисту
прав і свобод громадян та захисту Вітчизни від іноземної агресії, створення
надійних умов для недопущення потрапляння зброї до злочинців, осіб, які не
мають навичок її використання, гарантування публічного інтересу держави в
цій сфері, особливо важливих об’єктів і знешкодження терористів.
4. Доведено,

що

принципи

в

сфері

адміністративно-правового

забезпечення обігу й застосування зброї – це основні вихідні, об’єктивно
зумовлені засади, на яких базується діяльність суб’єктів публічного
адміністрування щодо забезпечення обігу й застосування зброї з метою
забезпечення права громадян на самозахист, забезпечення захисту Вітчизни,
задоволення спортивних і культурних потреб, нормального функціонування
держави

та

громадянського

суспільства.

Принципи

адміністративно-

правового забезпечення обігу й застосування зброї поділяються на дві групи:
загальні (принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина; принцип
верховенства права та законності; принцип демократизму та ін.) і спеціальні
(принцип ефективного захисту свого життя, здоров’я, честі та гідності, а
також життя, здоров’я, честі та гідності членів своєї сім’ї, своїх рідних і
близьких за допомогою зброї; принцип рівності конституційних прав і свобод
– зокрема перед законом – однорідних суб’єктів, користувачів зброї та ін.).
5. Зроблено

висновок,

що

нормативно-правове

забезпечення

адміністративно-правового режиму обігу й застосування зброї – це система
нормативно-правових

актів

(міжнародних

договорів,

ратифікованих

Верховною Радою України, законів і підзаконних нормативно-правових
актів), спеціальних, дотичних та опосередкованих, що встановлюють засади
та адміністративний інструментарій (форми і методи адміністративної
діяльності публічної адміністрації та адміністративні процедури їх утілення в
життя) засобів реалізації адміністративно-правових відносин стосовно
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підстав набуття, володіння, зберігання, носіння й застосування зброї та
первинної медичної допомоги після застосування зброї в разі завдання
поранень людям, у цілому охорони та гарантування права громадян на
безпечне життя й самооборону. Визначено необхідність доопрацювання і
прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про зброю».
6. Зроблено висновок, що дозвільна система в сфері обігу зброї
виходить із позитивної мети не припустити випадкового або навмисного
застосування зброї сторонніми особами, запобігання посягань на життя і
здоров’я людей, забезпечення громадського порядку, захисту права
власності, публічного інтересу держави і суспільства шляхом урегулювання
питань видання, анулювання, переоформлення різноманітних дозволів і
ліцензій у цій сфері; установлення переліку повноважень суб’єктів публічної
адміністрації стосовно видання, анулювання, переоформлення різноманітних
дозволів у цій сфері; попередження незаконного обігу зброї; установлення
порядку поводження зі зброєю, зокрема її зберігання, обліку та носіння;
регламентації порядку дій при раптовій її втраті; превенції безпідставного її
застосування; попередження посягань з її використанням; установлення та
застосування адміністративної відповідальності за порушення дозвільних
правил і створення умов для притягнення до кримінальної відповідальності
осіб, які скоїли в цій сфері кримінальні проступки (злочини).
7. Здійснено класифікацію зброї за енергією вражаючої дії – на:
«зброю-смерть», застосування якої може призвести до смерті людини,
оскільки енергія її вражаючої дії перевищує 7.5 дж.; «зброю-травму», яка не
може за звичайних умов призвести до смерті людини, однак може завдати
шкоди її здоров’ю (енергія вражаючої дії фіксується в межах від 0,2 до 7.5
дж.); «психологічну зброю», яка має деякі формальні ознаки знаряддя для
завдання шкоди здоров’ю людини, однак через низьку енергію вражаючої дії
(менш ніж 0,2 дж.) не здатна завдати фізичної шкоди людині.
8. Зроблено

висновок

про

незначну

соціальну

небезпеку

короткоклинкової холодної зброї, що дає можливість сформулювати
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висновок про те, що мисливські ножі, які належать до холодної зброї за
законодавством України, необхідно вивести з юрисдикції кримінальноправового регулювання і перевести в межі правового регулювання нормами
адміністративного права, оскільки за своїми властивостями та цільовим
призначенням вони мають незначну соціальну небезпеку.
9. Доведено, що громадяни України є центральними суб’єктами обігу
та застосування зброї в Україні, оскільки придбання, носіння, володіння й
застосування ними зброї є безпосередньою реалізацією гарантованого
державною конституційного права особи передусім на самооборону та
обов’язку щодо захисту Вітчизни. Зроблено висновок, що держава має
створити механізм реалізації цього права шляхом прийняття відповідного
спеціального Закону та підзаконних нормативно-правових актів щодо
легалізації вогнепальної зброї в патріотів України та вилучення її в осіб,
щодо яких є перевірена інформація про участь в антиукраїнських діях.
10. Виявлено, що адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної
адміністрації, які здійснюють забезпечення обігу та застосування зброї, – це
сукупність передбачених законодавством обов’язків, прав і адміністративної
відповідальності уповноважених на те органів і посадових осіб публічної
адміністрації

(насамперед

Національної

поліції)

щодо

належного

забезпечення обігу зброї та, як крайній засіб для попередження замаху на
життя і здоров’я людей, – щодо безпосереднього застосування зброї, а також
діяльність

таких

суб’єктів,

яка

базується

на

певних

обов’язкових

адміністративних принципах, формах адміністративної діяльності, а саме
чітких

адміністративних

засобах,

з

метою

недопущення

скоєння

правопорушень зі зброєю, захисту прав людини на життя і здоров’я,
забезпечення права на самооборону та громадського порядку і безпеки.
11. Виявлено, що Національна поліція України як провідний суб’єкт
публічної адміністрації у сфері обігу та застосування зброї – це центральний
орган виконавчої влади, який має подвійний адміністративно-правовий
статус: з одного боку, поліцейські мають право на зберігання, носіння та
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застосування вогнепальної зброї, з другого – поліція є основним суб’єктом
публічної адміністрації, що здійснює адміністративно-режимні дії щодо
інших осіб, які мають бажання чи вже володіють зброєю як на законних, так і
протизаконних підставах; щодо перших посадові особи здійснюють
контрольно-режимні заходи профілактичної та попереджувальної дії, щодо
других – адміністративні дії з виявлення та вилучення зброї з незаконного
обігу і притягнення осіб, які нею володіють чи допустили її втрату, до
кримінальної відповідальності.
12. Зроблено висновок, що Збройні сили України – це головний суб’єкт
публічної адміністрації, який є гарантом безпеки України від зовнішнього
агресора, здійснює оборону країни за допомогою різноманітної зброї
відповідно до норм вітчизняного законодавства та норм гуманітарного права.
Підкреслено, що підрозділи, керівний склад і військовослужбовці Збройних
Сил України володіють найбільшим арсеналом зброї, мають законодавчо
прописану

спеціальну

нормативну

базу

щодо

закупівлі,

зберігання,

експлуатації та застосування її в умовах мирного, військового стану та в
умовах проведення АТО.
13. Доведено, що механізм адміністративно-правового забезпечення
обігу

та

застосування

зброї

–

це

комплексна

правова

категорія

адміністративного права, яка складається з адміністративно-правових засад,
принципів

адміністративної

адміністративного

права

діяльності
й

публічної

адміністрації,

адміністративно-правових

відносин

норм
та

інструментів адміністративного права, форм і засобів адміністративної
діяльності, адміністративних процедур та адміністративно-правого режиму
обігу зброї. За їх допомогою суб’єкти адміністративного права мають
можливість легітимно володіти, користуватися та, в окремих випадках,
застосовувати зброю, використовуючи її для самооборони, захисту Вітчизни,
задоволення своїх естетичних і спортивних потреб, забезпечення публічного
інтересу держави й суспільства в цілому.
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14. Зроблено

висновок,

що

форми

адміністративної

діяльності

публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні

–

це

зовнішньо

адміністрування,

виражена

передусім

шляхом

діяльність
видання

суб’єктів

публічного

адміністративних

актів

нормативного й індивідуального характеру, яка здійснюється в межах
компетенції та спрямована на гарантування прав громадян на самооборону,
обов’язку здійснювати захист Вітчизни за допомогою зброї, недопущення
використання зброї з протиправною метою.
15. Виявлено, що методи адміністративної діяльності публічної
адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні – це
система

способів

і

прийомів,

за

допомогою

яких

здійснюється

цілеспрямований плив на поведінку учасників адміністративних відносин у
сфері обігу та застосування зброї на основі адміністративних норм і
закріпленої в них за суб’єктами владних повноважень компетенції, що
здійснюється у встановлених межах і у відповідній формі та спрямована на
гарантування прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин. До
основних методів адміністративної діяльності публічної адміністрації в
аналізованій сфері належать класичні методи адміністративного права –
заохочення, переконання й примусу – та спеціальні засоби адміністративного
права щодо застосування вогнепальної зброї, що передбачені законами
України для працівників правоохоронних органів і при здійсненні
самооборони невладними особами.
16. Зроблено

висновок,

що

застосування

зброї

працівниками

правоохоронних органів, військовослужбовцями збройних сил і невладними
особами – це крайній захід адміністративного примусу, який є легітимним
лише в разі чіткого дотримання відповідного законодавства, коли іншими
засобами забезпечити право людей на життя і здоров’я чи зберегти
територіальну цілісність України неможливо; у всіх випадках, коли є така
можливість, особа, яка застосовує зброю, має попередити про це та здійснити
попереджувальний постріл.
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17. З’ясовано, що адміністративно-правовий режим у сфері обігу зброї
– це звужений нормами адміністративного права коридор дозволеної для
власників (користувачів) зброї поведінки, який базується на імперативному
методі

правового

регулювання,

на

адміністративному

інструментарії

забезпечення публічною адміністрацією процесу придбання, зберігання,
носіння, реалізації та знищення зброї з метою недопущення її потрапляння до
сторонніх осіб або/та використання її з протиправною метою, який
реалізуються шляхом видання дозволів, проведення ліцензування, реєстрації,
контролю, нагляду та обліку зброї з можливістю застосування до порушників
режимних правил адміністративних санкцій, незалежно від того, чи були
реально порушені права громадян або завдано іншої шкоди фізичним чи
юридичним особам.
18. Виявлено, що адміністративно-правове забезпечення обігу зброї має
глобальний

характер,

оскільки

знайшло

своє

міжнародно-правове

врегулювання на рівні ООН та ЄС, відповідно до яких у більшості країн світу
юридична легалізація зброї для захисту свого життя і права власності є
буденним явищем (концепція самозахисту), проте, враховуючи вітчизняні
реалії, коли значна частина суспільства та представників публічної влади не
готові до законодавчого закріплення такого стану речей, в Україні варто
зберегти дозвільну систему обігу (концепція безпеки), затвердивши її на
законодавчому рівні.
19. Доведено, що адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в умовах проведення АТО на території України потребує
вдосконалення. Президент України, виходячи з гуманної мети недопущення
обмеження прав і свобод громадян в умовах воєнного стану, слушно вирішив
здійснити відсіч російсько-терористичній агресії в умовах мирного стану. За
таких умов на переважній території України (90%) надзвичайний стан не
вводиться. У зоні АТО використовується багато різноманітної зброї, що
перебуває в руках наших вояків і терористів та поширюється на мирну
територію, де за її допомогою здійснюються злочини чи внаслідок
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порушення правил користування гинуть і калічаться громадяни. Це питання
вимагає

комплексного

вирішення

шляхом

легалізації

(добровільного

здавання зброї працівникам правоохоронних органів) з одночасною
амністією осіб, які вивезли зброю із зони АТО, з посиленням дієвості
адміністративної діяльності правоохоронних органів у цій сфері, більш
чітким та ефективним урегулюванням питань обігу вогнепальної зброї на
законодавчому рівні.
20. Запропоновано зміни й доповнення до адміністративних актів і
проектів законів України стосовно обігу та застосування зброї через
імплементацію Директиви Ради Європейського Союзу від 18 червня 1991 р.
«Про контроль над придбанням і зберіганням зброї», у результаті чого було
уточнено

понятійний

апарат

(зброя,

вогнепальна

зброя),

здійснено

класифікацію зброї за критерієм рівня енергії вражаючої дії (зброя-смерть,
зброя-травма, психологічна зброя) та за джерелом приведення в дію,
удосконалено організаційно-правові засади обліку зброї шляхом створення
Єдиного реєстру зброї смертельної дії, розроблення системи характеристик
для засобів необхідної оборони з робочим елементом колючо-ріжучої дії та
інших засобів нелетальної дії, правового врегулювання можливості викупу
державою зброї, розширення переліку місць, які обов’язково обладнуються
металошукачами та на яких використовуються кінологи з собаками,
навченими виявляти вибухівку.
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ДОДАТКИ
Додаток А
БЛAНК
сoцioлoгiчнoгo oпитувaння громадян щодо стану адміністративно-правового
забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Шaнoвний респoнденте! Вaшiй увaзi нaдaється блaнк сoцioлoгiчнoгo oпитувaння
щoдo стану адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні. Oпитувaння є aнoнiмним, вiдпoвiднo прoсимo Вaс нaдaти прaвдивi вiдпoвiдi. Нa
кoжне питaння требa нaдaти вiдпoвiдь, наприклад, «Тaк» aбo «Нi» у грaфi нaвпрoти
шляxoм пoстaнoвки пoзнaчки (нaприклaд, «+», aбo «V»). Результaти Вaшoї aктивнoї
грoмaдянськoї пoзицiї буде викoристaно для рoзрoблення рекoмендaцiй щoдo
вдoскoнaлення адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні.
Дякуємo Вaм зa учaсть!

Визначте рівень правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Незадовільний

Задовільний

Хто робить провідний внесок у недопущення незаконного обігу зброї в Україні?
Прокуратура
(зокрема військова)

Органи
поліції

Служба
Безпеки
України

Волонтери

Представники служби
правопорядку СБУ

Чи підтримуєте Ви вільний продаж зброї цивільним особам (громадянам України)?
Ні

Так

Чи хотіли б Ви придбати собі короткоствольну вогнепальну зброю (пістолет)?
Ні
Так
Назвіть ефективні засоби протидії незаконного обігу зброї
Кримінальна
відповідальність

Адміністративна
відповідальність

Легалізація всієї зброї з
амністією
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РЕЗУЛЬТAТИ
сoцioлoгiчнoгo oпитувaння громадян України щодо адміністративноправового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Вибiркoвим aнкетувaнням булo oхопленo 1545 респoндентiв. Чaс
прoведення aнкетувaння – перше пiврiччя 2015 та перше півріччя 2016 рoку.
12 % респондентів відмовилися відповідати на питання з причин браку часу
та роздратованості, викликаної складною ситуацією в державі.
Визначте рівень правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Задовільний

Незадовільний

6%

94 %

Хто робить провідний вклад в недопущення незаконного обігу зброї в Україні?
Представники

Прокуратура
(зокрема

Органи поліції

військова)

Служба Безпеки
України

служби

Волонтери

правопорядку
СБУ

15 %

42 %

21 %

4%

18 %

Чи підтримуєте Ви вільний продаж зброї цивільним особам ( громадянам України)?
Так

Ні

24 %

76 %

Чи хотіли би Ви придбати собі короткоствольну вогнепальну зброю (пістолет)?
Так

Ні

42

14

Назвіть ефективні засоби протидії незаконного обігу зброї
Кримінальна

Адміністративна

Легалізація всієї зброї

відповідальність

відповідальність

з амністією

34 %

21 %

45 %
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Додаток Б
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію»
(щодо підстав застосування вогнепальної зброї)»
_____________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної
Ради України, 2015 р., № 40 – 41, ст.379):
– Пункт п’ятий частини четвертої статті 46 після слів « і яка

намагається втекти» доповнити словами «якщо вона своїми діями
загрожує життю і здоров’ю працівників поліції або іншим
особам;»
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова
Верховної Ради України

А.В. ПАРУБІЙ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Національну поліцію» ( щодо підстав застосування вогнепальної
зброї)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
В умовах сьогодення існує багато нарікань на дії працівників
Національної поліції, які мають низький рівень підготовки і застосовують
вогнепальну зброю, як найвищий захід примусу, не виважено.
У відповідності до Конституції України та теорії природного права
життя та здоров’я людини є найвищою цінністю.
Досить часто на практиці трапляються випадки, коли громадянин скоїв
проступок незначної суспільної небезпеки і в силу неналежної довіри до
працівників поліції намагається втекти з місця правопорушення. Тоді як
працівники поліції, в силу своєї не належної підготовки, не спроможні в
короткий термін визначити причетність особи до скоєного тяжкого або
особливо тяжкого злочину та не мають можливості його правильно
кваліфікувати. Це спричиняє тяжкі, невідворотні наслідки.
Цим самим, зазначене доповнення чітко визначає підстави, в яких
випадках працівник поліції має право застосовувати вогнепальну зброю (в
спину людині).
2. Цілі і завдання прийняття акта
Застосування зброї працівниками поліції під час затримання особи, яку
застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка
намагається втекти має бути чітко регламентоване законодавством. Проект
має стати складовою законодавства України у сфері застосування зброї
працівниками поліції та законодавчо врегулювати питання права органів
поліції на реалізацію такого припису.
Зокрема, даним проектом пропонуються наступні зміни до Закону
України «Про Національну поліцію», зокрема в пункт п’ятий частини
четвертої статті 46 після слів « і яка намагається втекти» доповнити словами
«якщо вона своїми діями загрожує життю і здоров’ю працівників поліції або
іншим особам».
3. Правові аспекти
Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої
юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не
належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення
гендерно-правової експертизи.
Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:
Конституція України;
Кримінальний процесуальний кодекс України;
Кодекс адміністративного судочинства;
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Закон України «Про Національну поліцію».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного
бюджету.
5. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону не є регуляторним актом.
10. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття положень законопроекту надасть змогу попередити не
виважене застосування вогнепальної зброї працівниками Національної
поліції.
Окрім того, даний проект Закону в загальному удосконалить
законодавче регламентування діяльності Національної поліції та підвищить
рівень довіри населення до неї.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Національну поліцію»
(щодо підстав застосування вогнепальної зброї)
Чинна редакція
Закону України «Про Національну
поліцію»

Запропонована редакція
Закону України «Про Національну
поліцію»

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
…
4. Поліцейський уповноважений у
виняткових
випадках
застосовувати
вогнепальну зброю:
1)
для
відбиття
нападу
на
поліцейського або членів його сім’ї, у
випадку загрози їхньому життю чи
здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу, що
загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) для звільнення заручників або осіб,
яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що
перебувають під охороною, конвої, житлові
та нежитлові приміщення, а також
звільнення таких об’єктів у разі їх
захоплення;
5) для затримання особи, яку застали
під час вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину і яка намагається
втекти;
6) для затримання особи, яка чинить
збройний опір, намагається втекти з-під
варти, а також озброєної особи, яка
погрожує застосуванням зброї та інших
предметів, що загрожують життю і
здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного засобу
шляхом його пошкодження, якщо водій
своїми діями створює загрозу життю чи
здоров’ю людей та/або поліцейського.

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
…
4. Поліцейський уповноважений у
виняткових
випадках
застосовувати
вогнепальну зброю:
1)
для
відбиття
нападу
на
поліцейського або членів його сім’ї, у
випадку загрози їхньому життю чи
здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу, що
загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) для звільнення заручників або осіб,
яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що
перебувають під охороною, конвої, житлові
та нежитлові приміщення, а також
звільнення таких об’єктів у разі їх
захоплення;
5) для затримання особи, яку застали
під час вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину і яка намагається
втекти, якщо вона своїми діями загрожує
життю і здоров’ю працівників поліції або
іншим особам
6) для затримання особи, яка чинить
збройний опір, намагається втекти з-під
варти, а також озброєної особи, яка
погрожує застосуванням зброї та інших
предметів, що загрожують життю і
здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного засобу
шляхом його пошкодження, якщо водій
своїми діями створює загрозу життю чи
здоров’ю людей та/або поліцейського.
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Додаток В
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про вогнепальну зброю цивільного
призначення»
Проект Закону України про
вогнепальну зброю цивільного
призначення № 1135 від
01.12.2014
Стаття 1. Основні поняття, що
застосовуються в цьому Законі
У цьому Законі наведені нижче
терміни вживаються в такому
значенні:

Наша редакція

Обгрунтування

Стаття
1.
Терміни
та
визначення
У цьому Законі наведені нижче
терміни вживаються в такому
значенні:

Закон,
яким
врегульовуються
суспільні відносини в
цій
сфері,
має
поширювати свою дію
на всі різновиди зброї

1) вогнепальна зброя цивільного
призначення (далі – зброя) – це
будь-яка ручна нарізна або
гладкоствольна
вогнепальна
зброя, що використовується для
самозахисту, захисту інших осіб
та майна, мисливства і спорту,
калібром від 4,5 мм до 20 мм (для
гладкоствольної зброї калібром до
26,5 мм включно), яка вистрілює
дробом, кулею чи іншим снарядом,
і для проведення пострілу з якої
використовується сила тиску
газів, що утворюється при
згоранні
вибухової
речовини
(пороху або інших спеціальних
горючих сумішей), а також інша
зброя, яка призначена або може
бути трансформована для цього,
крім кулеметів і гранатометів, а
також зброї, випущеної до 1900р.

1)зброя – це знаряддя різної
фізичної природи з енергією
вражаючої дії більше 0,2 Дж,
яке використовується людьми
для оборони
або нападу
шляхом вбивства, поранення,
чи психологічної перемоги над
супротивником,
обіг
і
застосування
якого
регулюється
нормами
адміністративного права;

Стаття 2. Сфера застосування
Закону
Цей
Закон
регулює
правовідносини, що виникають
щодо обігу вогнепальної зброї
цивільного
призначення
та
бойових припасів до неї, які
можуть знаходитись у власності

Стаття 2. Сфера застосування
Закону
1. Цей
Закон
регулює
правовідносини, що виникають
щодо обігу зброї, яка може
перебувати
у
власності
фізичних та юридичних осіб в
Україні, зокрема: автоматична

Терміни та визначення
мають співпадати з
Директивою
Ради
Європейського Союзу
від 18 червня 1991 року
«Про контроль над
придбанням
і
зберіганням зброї».

2)
вогнепальна
зброя
–
пристрій,
призначений
чи
пристосований
для
застосування як зброя, з якої за
допомогою
вибухового,
газового чи пневматичного або
будь-якого іншого способів
метання можна випустити
заряд дробу, кулю чи інші
боєприпаси, заряд токсичного
газу,
рідини
або
іншої
речовини.
Основні
положення
Закону
мають
співпадати
з
Директивою
Ради
Європейського Союзу
від 18 червня 1991 року
«Про контроль над
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фізичних та юридичних осіб в зброя; короткоствольна зброя з
Україні.
напівавтоматичним
механізмом, з механізмом, що
вимагає перезарядження, або
механізмом для ведення вогню
одиночними
пострілами;
довгоствольна
зброя
з
напівавтоматичним
механізмом чи механізмом, що
вимагає перезарядження, що
має, як мінімум, один нарізний
ствол;
однозарядна
довгоствольна зброя з не менш,
ніж одним нарізним стволом;
довгоствольна
зброя
з
напівавтоматичним
механізмом або механізмом, що
вимагає перезарядження, і
обов’язково
з
гладким(и)
стволом(ами); ручні реактивні
гранатомети; будь-яка зброя чи
пристрій,
що
становлять
загрозу життю або здоров’ю
людей шляхом впливу на них
зарядом
паралітичних
або
дратівних
речовин;
наступальні
або
оборонні
вогнемети;
однозарядна
довгоствольна зброя і тільки з
гладким(и)
стволом(ами);
довгоствольна зброя з газовим
механізмом; короткоствольна
зброя з газовим механізмом;
довгоствольна
зброя
з
пневматичним
механізмом;
короткоствольна
зброя
з
пневматичним
механізмом;
зброя
зі
стріляючим
механізмом тільки пружинного
типу.
У вільному обігу перебувають
метальна, пневматична зброя і
зброя під патрон Флобера.

придбанням
зберіганням зброї».

і

Ця зброя не спроможна
нанести
небезпечні
ушкодження
(кінетична
енергія
снаряду менше 7,5
дж.). Це необхідно для
підвищення збройової
культури в Україні.

реєстру
Стаття 12. Здійснення права Стаття 12. Здійснення права Створення
дасть змогу своєчасно
власності на зброю
власності на зброю
та
якісно
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10) зброя
продається
громадянам України виключно
за паспортом із занесенням
відомостей про особу, вид зброї
та її призначення до Єдиного
реєстру нелетальної
зброї,
держателем
якого
є
Міністерство юстиції України,
а безпосереднім його веденням
займається
Міністерство
внутрішніх справ України.
Стаття 47. Викуп зброї
Держава забезпечує механізм
викупу зброї.
Викуп здійснюється виключно
за рахунок державних коштів
та в розмірі собівартості
конкретного виду зброї.

контролювати
обіг
зброї
та
значно
пришвидшить
і
спростить контрольнонаглядову роботу.
Підвищення правової
культури
громадян;
зменшення
обсягів
нелегальної зброї
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Додаток Г
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції
в Херсонській області
полковник поліції Ярошак О.Я.
23 травня 2016 р.
АКТ
упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук Діденка Сергія
Володимировича з теми «Адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні» у практичну діяльність УПД ГУНП
в Херсонській області
Комісією у складі старшого інспектора УПД ГУНП в Херсонській
області, капітана поліції Кравця П.О. та старшого інспектора з особливих
доручень УПД ГУНП в Херсонській області, майора поліції Хурси А.О. було
розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження
з теми «Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» Діденка Сергія Володимировича. Під час обговорення наданих
матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення вказаного
вище дослідження було використано в розробленні методичних рекомендацій
щодо вжиття організаційно-правових заходів з метою кращого забезпечення
публічної безпеки і порядку, організації роботи дозвільної системи,
превентивної та профілактичної діяльності в Херсонській області.
ВИСНОВОК
Результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративноправове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні» Діденка Сергія
Володимировича вважати впровадженими у правозастосовну діяльність
Управління превентивної діяльності Головного управління Національної
поліції в Херсонській області.
Члени комісії:
Старший інспектор УПД ГУНП в Херсонській області
капітан поліції
Старший інспектор з особливих доручень УПД ГУНП
в Херсонській області
майор поліції

Кравець П.О.
Хурса А.О.
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Додаток Д
ЗАТВЕPДЖУЮ
Заступник директора
Науково-дослідного інституту публічного
права з наукової роботи,
доктор юридичних наук
____________ С. Короєд
вiд 13 травня 2016 p .
АКТ
упpoвадження pезультатiв дисеpтацiйнoгo дoслiдження з теми
«Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» на здобуття наукoвoгo ступеня доктора юpидичних наук
(автop – Діденко Сергій Володимирович) у практичну діяльність
Науково-дослідного інституту публічного права
Кoмiсiєю у складi К. Куркової, Д. Левченко булo poзглянутo pезультати
викopистання
матеpiалiв
дисеpтацiйнoгo
дoслiдження
з
теми
«Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» (автор – Діденко Сергій Володимирович). Пiд час oбгoвopення
наданих матеpiалiв щодо використання їх у практичній діяльності кoмiсiєю
булo кoнстатoванo, щo oкpемi пoлoження вказанoгo вище дoслiдження булo
викopистанo в практичній діяльності Науково-дослідного інституту
публічного права, а саме для подальшої теоретичної розробки питань
забезпечення громадян права на самооборону, задоволення своїх культурних,
спортивних та інших не заборонених законом інтересів.
Oтже,
pезультати
дисеpтацiйнoгo
дoслiдження
з
теми
«Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» (автор – Діденко Сергій Володимирович) мають вагому цінність для
практичної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права.
ВИСНOВOК: pезультати дисеpтацiйнoгo дoслiдження з теми
«Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» (автор – Діденко Сергій Володимирович) вважати впpoвадженими в
практичну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права.
Члени кoмiсiї :
старший науковий співробітник,
кандидат юридичних наук
науковий співробітник

К. Куркова;
Д. Левченко
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Додаток Е
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник директора Херсонського
інституту «Міжрегіональної Академії
управління персоналом»
кандидат педагогічних наук, доцент
____________ В.П. Вишневський
12 березня 2016 р.
АКТ
упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук Діденка Сергія
Володимировича з теми «Адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні » у навчальний процес Херсонського
інституту «Міжрегіональної Академії управління персоналом»
Комісією у складі науково-педагогічних працівників кафедри правових
дисциплін Херсонського інституту «Міжрегіональної Академії управління
персоналом» к.ю.н., доцента Мкртчяна Р.С., к.ю.н, доцента Горішнього О.О.
було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного
дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення обігу та
застосування зброї в Україні» Діденка Сергія Володимировича. Під час
обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі
положення дослідження було використано в розробленні лекційних курсів з
дисциплін, які викладаються на кафедрі, а саме «Адміністративне право», а
також у контексті дисциплін, які викладаються на інших кафедрах
Херсонського інституту «Міжрегіональної Академії управління персоналом».
Лекційний курс окремих тем навчальних дисциплін увібрав положення
дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення
обігу та застосування зброї в Україні» Діденка Сергія Володимировича.
Загалом можна зазначити, що результати дисертаційного дослідження з
теми «Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» Діденка Сергія Володимировича мають певну цінність для
підготовки студентів за напрямом підготовки «правознавство».
ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми
«Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в
Україні» Діденка Сергія Володимировича вважати впровадженими в
навчальному процесі кафедри правових дисциплін Херсонського інституту
«Міжрегіональної Академії управління персоналом» з дисципліни
«Адміністративне право».
Члени комісії:
Кандидат юридичних наук, доцент ________
Р.С. Мкртчян
Кандидат юридичних наук, доцент ________
О.О. Горішній

