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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Системно-структурна криза, що склалася протягом 

останніх років у суспільно-політичній та економічній сферах держави, 

супроводжується стійкою тенденцією до загострення криміногенної обстановки. 

Збройні конфлікти на південному сході країни обумовлюють негативну 

тенденцію до формування й виникнення нових видів протиправної діяльності 

злочинних об’єднань, а також збільшення кількості кримінальної зброї, що 

створює підґрунтя для її використання злочинними формуваннями. Зростання 

кількості вбивств, грабежів, розбоїв, нападів незаконних воєнізованих або 

збройних формувань, учинених у складі організованих груп, з використанням 

кримінальної зброї, демонструє нездатність правоохоронних органів протидіяти 

незаконному поводженню з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями. 

Офіційні статистичні дані Генеральної прокуратури України, які 

демонструють тенденцію до різкого зниження кількості виявлених ОГ і ЗО після 

2012 року, зокрема у 2012 р. цей показник складав 264, 2013 р. – 185, 2014 р. – 166, 

2015 р. – 135, 2016 р. – 124, за 9 міс. 2017 р. – 188. Поряд з цим опитані працівники 

правоохоронних органів (85 %), зазначають, що кількість злочинних об’єднань у 

період з 2012 р. дотепер зросла на 100 %. За новою формою статистичної звітності 

Генеральної прокуратури України відомо, що у 2016 р. закінчено лише 18 

кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним 

обігом зброї (ст. 262,263 КК України), протягом 9 міс 2017 р. – 10. Проте кількість 

злочинів, передбачених ст. 263 КК України, має тенденцію до збільшення. Так, у 

2013 р. обліковано 6,9 тис. злочинів даної категорії, у 2014 р. – 7,2 тис., у 2015 р. – 

7,4 тис., у 2016 р. – 5,9 тис., протягом 9 міс. 2017 р. – 7 тис. Наведене свідчить про 

безсистемність протидії злочинам, пов’язаними із незаконним поводженням з 

вогнепальної зброєю, що вчинюється злочинними об’єднаннями, на що значною 

мірою впливає відсутність відповідних методик розслідування. 

Теоретичну основу дисертації становили праці вчених-криміналістів і 

процесуалістів України та інших країн, які досліджували проблеми 

криміналістичного забезпечення виявлення і розслідування злочинів, учинених 

злочинними об’єднаннями. Це, зокрема, Л.І. Аркуша, В.П. Бахін, В.М. Биков, 

В.М. Варцаба, А.Ф. Волобуєв, І.В. Гора, О.І. Гуров, М.С. Гур’єв, В.П. Захаров, 

С.Ф. Здоровко, Н.С. Карпов, О.М. Камінський, В.О. Коновалова, В.П. Корж, 

Н.І. Клименко, Я.М. Ортинський, В.І. Куликов, В.І. Литвиненко, 

Є.Д. Лук’янчиков, В.С. Мєшкова, М.А. Погорецький, М.В. Салтевський, 

Р.Л. Степанюк, Д.В. Сімонович, О.Ю. Татаров, І.В. Тішутіна, О.Г. Цвєтков, 

Л.Д. Удалова, К.О. Чаплинський, Ю.М. Чорноус, С.С. Чернявський, 

А.В. Шевчишен, В.Ю. Шепітько, Р.М. Шехавцов, Б.В. Щур, М.П. Яблоков та ін. 

Окремі питання протидії незаконному поводженню з вогнепальною 

зброєю на дисертаційному рівні досліджували також Е.С. Тенчов (1975), 

М.Х. Рустамбаєв (1983), А.В. Втюрін (1999), О.О. Долгополов (1999), 
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І.В. Капустіна (1999), І.І. Бікєєв (2000), А.В. Кофанов (2000), С.Г. Павліков 

(2000), В.В. Войнов (2001), В.Д. Корма (2001), В.І. Рибачук (2001), 

М.В. Щєголєва (2001), В.В. Єфіменко (2002), О.О. Нікітіна (2002), О.Ф. Соколов 

(2002), Г.О. Бойко (2003), О.А. Мокринський (2004), В.А. Саморока (2004), 

О.Ф. Бурлевич (2005), Є.В. Тєрєнтьєва (2005), М.П. Тюлькін (2005), 

В.В. Кубанок (2006), Р.Р. Карданов (2007), Я.В. Новак, (2007), М.Г. Пінчук 

(2007), А.В. Кузнєцов (2008), М.В. Лукашин (2008), С.П. Параниця (2009), 

О.М. Сарнавський (2009), Е.М. Хастінов (2009), О.М. Бокій (2010), 

М.М. Майстренко (2010), Є.С. Тесленко (2011), Н.Є. Міняйло (2012), 

О.М. Вдовін (2015), В.С. Шаповалова (2015), І.Ю. Рагулін (2016) та ін. 

Втім, результати проведених досліджень не враховують сучасний стан 

законодавства, правозастосовної практики, а також структурно-функціональні 

зміни в правоохоронних органах та відповідних їх підрозділах, що свідчить про 

відсутність сучасного комплексного дослідження методики розслідування 

незаконного поводженням з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями. Наведені обставини у своїй сукупності визначають актуальність 

окресленої проблеми, її наукову, теоретичну і практичну значущість та 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Останнім часом окремим аспектам розслідування незаконного поводження 

з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, було 

присвячено окремі наукові розробки, зокрема: В.С. Шаповалова у дисертації 

«Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної зброї 

(криміналістичний аспект)» (2015) здійснила спробу висвітлити сутність і 

базисні основи зброєделіктики, класифікувати види зброї, однак поза увагою 

автора залишились питання, пов’язані з виявленням та розслідуванням фактів 

незаконного поводження зі зброєю; С.П. Мельниченко у дисертації 

«Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї» (2016) здійснив спробу висвітлити окрему 

сторону протиправної діяльності, що стосується лише незаконного переміщення 

вогнепальної зброї, проте недослідженими залишились інші види злочинних 

діянь (незаконний збут, придбання, зберігання вогнепальної зброї тощо). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 

№ 1000/2011; Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

Національної поліції України на період 2015-2019 рр., затвердженого наказом МВС 

України від 16.03.2015 № 275; Порядку взаємодії Генеральної прокуратури 

України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів 

внутрішніх справ (спільний наказ ГПУ та МВС України від 17.11.2012 

№ 115/1046), а також планів проведення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2016 та 2017 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка основ 

криміналістичної методики розслідування незаконного поводження з 
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вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. Комплексність 

мети, її багатоплановість зумовили необхідність вирішення таких задач: 

– з’ясувати стан наукових досліджень проблем розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями; 

– систематизувати типові способи вчинення злочину та сліди, що 

виникають при застосуванні того чи іншого способу; 

– визначити та розкрити зміст інших елементів криміналістичної 

характеристики, що вчиняється злочинними об’єднаннями; 

– надати криміналістично вагомі ознаки злочинних об’єднань (структуру, 

характеристику членів), що вчинюють незаконне поводження з вогнепальною 

зброєю; 

- виокремити та деталізувати обставини, що підлягають встановленню на 

початковому етапі розслідування незаконного поводження з вогнепальною 

зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями; 

- визначити типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями; 

- визначити найбільш оптимальні форми взаємодії слідчого з 

оперативними та іншими підрозділами Національної поліції на початковому 

етапі розслідування; 

– розкрити організаційні заходи і тактичні прийоми проведення огляду й 

обшуку під час розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, 

що вчиняється злочинними об’єднаннями; 

– визначити особливості тактики проведення допиту членів злочинних 

об’єднань; 

– з’ясувати особливості призначення судових експертиз у даній категорії 

проваджень. 

Об’єктом дослідження злочинна діяльність, пов’язана з незаконним 

поводженням із вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, а 

також суспільні відносини, що виникають під час виявлення й розслідування 

зазначеної групи злочинів. 

Предметом дослідження є розслідування незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. 

Методи дослідження. Методи дослідження визначені специфікою 

роботи, її метою і поставленими задачами, з урахуванням об’єкта та предмета 

дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний метод, 

використання якого дозволило скласти цілісну систему уявлень про становлення 

та перспективи організаційно-тактичного забезпечення розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями (підрозділи 1.1-1.3). У процесі дослідження було використано 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: порівняльно-

правовий та формально-юридичний методи застосовувалися при аналізі 

правових норм вітчизняного й зарубіжного кримінально-процесуального і 

оперативно-розшукового законодавства, а також їхнього зіставлення з метою 
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обґрунтування висновків і пропозицій щодо доповнення чи уточнення 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2); метод формальної логіки дозволив усвідомити 

сутність криміналістичної характеристики незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями (підрозділи 1.2-

1.3); системно-структурний метод застосовувався при визначенні змісту 

криміналістичної характеристики незаконного поводження з вогнепальною 

зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, дослідженні змісту поняття 

злочинного об’єднання та основних способів організованої злочинної діяльності,  

а також інших елементів у взаємозв’язку між собою (підрозділи 1.2-1.3); 

соціологічний метод використовувався при узагальненні результатів вивчення 

кримінальних проваджень, даних опитування працівників прокуратури, слідчих, 

оперативних та експертних підрозділів МВС України (підрозділи 1.2-1.3, розділи 

2 і 3); документальний та статистичний методи використовувалися для аналізу 

статистичних даних й емпіричної інформації з наведеної проблематики для 

дослідження ефективності організаційно-тактичного забезпечення розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями (підрозділи 1.2-1.3, розділи 2 і 3), та дозволили визначити 

прогалини в організаційно-тактичному забезпеченні проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій (розділи 2 і 3). На основі синтезу сформульовано 

висновки і пропозиції за темою дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять результати узагальнення 

оперативної, слідчої та судової практики. Вивчено матеріали 254 кримінальних 

справ (протягом 2008-2012 рр.), 133 кримінальних проваджень (протягом 2013-

2017 рр.) щодо незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, 

Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Луганська, Львівська, 

Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська області, м. Київ); дані офіційної 

статистичної звітності Генеральної прокуратури, Державної судової 

адміністрації та МВС України за 2012-2017 рр.; зведені результати опитувань 

126 працівників прокуратури, 250 слідчих Національної поліції, 178 працівників 

оперативних підрозділів та 69 працівників експертних установ МВС України. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є одним із перших у криміналістиці комплексним дослідженням 

основ методики розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, 

що вчиняється злочинними об’єднаннями. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку наукових положень, висновків і 

рекомендацій концептуального характеру, зокрема: 

уперше: 

– визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями, до яких відносяться: 1) осіб затримано, наявна доказова 

інформація; 2) встановлено членів злочинного об’єднання, але доказів 

недостатньо; 3) встановлено Інтернет-ресурси, за допомогою яких здійснюється 

незаконна діяльність, що пов’язана із продажем вогнепальної зброї; 4) виявлено 
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вогнепальну зброю, осіб не встановлено; 5) виявлено об’єкти, пристосовані для 

доставки, зберігання, виготовлення, переробки вогнепальної зброї, злочинця (-

ців) не встановлено; 6) встановлено факт недостачі (викрадення, привласнення, 

втрати) вогнепальної зброї; 

- надано типову структуру злочинного об’єднання, що вчинює незаконне 

поводження з вогнепальною зброєю, яка складається із: лідера (організаційно-

управлінська ланка); осіб, які безпосередньо вчинюють злочини (виконавська 

ланка); особи, які забезпечують функціонування та систематичну злочинну 

діяльність злочинних об’єднань (забезпечувальна ланка). 

удосконалено: 

– криміналістичну характеристику незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, шляхом 

виокремлення найбільш значимих її елементів, зокрема: спосіб вчинення 

злочину; слідова картина; предмет посягання; особа злочинця (характеристика 

членів злочинних об’єднань), що у своїй сукупності утворюють інформаційну 

модель злочину розглядуваної категорії, яка сприяє визначенню найбільш 

доцільних напрямів його розслідування; 

– систему даних про обставини, що підлягають встановленню при 

розслідуванні незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями; 

- класифікацію сучасних способів незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, які включають 

заходи з підготовки (створення злочинного об’єднання; збір інформації про 

вогнепальну зброю; вибір способів конспірації; пошук джерел надходження 

вогнепальної зброї; підшукування знарядь; підготовка вогнепальної зброї до 

подальшої реалізації; пошук та пристосування місць для зберігання (виготовлення, 

придбання, збуту); обрання способу вчинення; визначення способу розрахунку; 

пошук покупців (продавців, посередників); визначення місця попередніх зустрічей 

із покупцями (продавцями); забезпечення функціонування злочинного об’єднання), 

безпосереднього вчинення (придбання; доставка (транспортування, переміщення); 

зберігання; збут) та приховування слідів злочину (приховування вогнепальної 

зброї; знищення (приховування) слідів; 3) вжиття заходів щодо запобігання 

розкриттю діяльності злочинного об’єднання); 

– відомості щодо версій початкового етапу розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями; 

– теоретичні положення, що стосуються удосконалення основних форм 

взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами Національної поліції 

на початковому етапі розслідування, спрямованих на підвищення кількості та 

якості отримуваної в ході його проведення інформації; 

– систему засобів тактичного забезпечення проведення огляду, обшуку, 

допиту, а також призначення експертиз під час розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями; 

дістало подальшого розвитку: 

– теоретичні положення стосовно організаційних заходів і тактичних 
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прийомів проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями; 

– науково-теоретичне забезпечення проведення комплексних слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій під час виявлення та 

розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями; 

– положення щодо призначення судових експертиз (балістичної, судово-

психіатричної, комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної та судово-

балістичної, комп’ютерно-технічної) у ході розслідування зазначеного виду 

злочинів як різновиду застосування спеціальних знань у кримінальному 

провадженні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

відповідні положення, висновки та рекомендації, отримані в межах дослідження, 

упроваджено і надалі може бути використано в: 

– законотворчій діяльності – у процесі опрацювання проектів змін і 

доповнень до кримінального процесуального законодавства (акт впровадження 

Інституту законодавства Верховної Ради України від 19.06.2017); 

– науковій діяльності – для подальшого удосконалення й розвитку 

методики розслідування окремих видів злочинів на базі сформульованих і 

викладених теоретичних положень, висновків та рекомендацій (акти 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 30.06.2017; Науково-дослідного інституту публічного права від 21.09.2017); 

– практичній діяльності – основні положення дисертації використовуються 

для удосконалення діяльності оперативних й слідчих підрозділів Національної 

поліції України (акти впровадження Головного слідчого управління Національної 

поліції України від 26.06.2017; слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській 

області від 03.06.2017; Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України від 27.06.2017), а 

також при проведенні практичних занять на курсах підвищення кваліфікаці; 

– освітньому процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Організація 

розслідування злочинів», «Тактичні особливості проведення слідчих 

(розшукових) дій», «Криміналістика», «Кримінальний процес», а також при 

підготовці підручників, посібників, текстів лекцій і навчально-методичних 

матеріалів, проведенні семінарів і практичних занять з кримінального процесу та 

криміналістики (акти впровадження Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 30.06.2017). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні 

положення і висновки дисертації оприлюднені на науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Правові засоби захисту прав людини в контексті 

трансформації українського суспільства» (Київ, 2015); «Розвиток наукових 

досліджень у ХХІ столітті: сучасні реалії та перспективи майбутнього» (Київ, 

2016); «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: реалізації, 

тенденції, перспективи» (Дніпро, 2017). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у дев’яти 
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наукових публікаціях за темою дисертації, шість з яких – у наукових журналах 

та збірниках наукових праць, визначених МОН України як фахові видання з 

юридичних наук, у тому числі одна – у періодичному виданні іншої держави, та 

трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з основної частини 

(вступу, трьох розділів, які включають дев’ять підрозділів, висновків), списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 283 сторінки, 

з яких 187 сторінок основного тексту. Список використаних джерел складається із 

296-и найменувань і займає 36 сторінок, 5 додатків викладено на 39-и сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, висвітлено ступінь 

вивчення проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами, 

визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методи, 

теоретичне й емпіричне підґрунтя дослідження, сформульовано наукову новизну 

отриманих результатів та наукові положення, які виносяться на захист, 

підкреслено наукове і практичне значення одержаних результатів, подано 

відомості про наукові публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи розслідування незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями» 

складається з трьох підрозділів, в яких розглянуто стан наукових досліджень 

проблем розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що 

вчиняється злочинними об’єднаннями, визначено способи вчинення злочину, 

предмет посягання та слідову картину, досліджено криміналістичну 

характеристику лідера та інших членів злочинних об’єднань. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукових досліджень проблем розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями» проаналізовано розвиток наукової думки стосовно формування 

рекомендацій щодо методики розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 

обігом вогнепальної зброї, яка знайшла своє відображення у працях багатьох 

вітчизняних і зарубіжних вчених-правників. 

Визначено, що масив попередніх наукових досліджень вчених України та 

близького зарубіжжя, проведених у межах суміжних проблем у теорії 

кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, адміністративного 

права, кримінології, оперативно-розшукової діяльності, а також міжнародного 

права із зазначеної проблематики, проводився з поділом на дві основні групи. До 

першої з них належать праці, присвячені дослідженню питань щодо протидії 

незаконному поводженню з вогнепальною зброєю, до другої – наукові розробки 

щодо протидії іншим злочинам, які вчиняються злочинними об’єднаннями. 

Встановлено, що сучасні дослідження не містять положень, які, по суті, 

відповідають сучасним вимогам правоохоронної діяльності. Зокрема, поза 

увагою науковців залишились питання, пов’язані із сучасними способами 

вчинення зазначених злочинів, характеристикою нових форм існування 
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злочинних об’єднань, організаційно-тактичними особливостями проведення 

слідчих (розшукових) дій та НСРД, реформування кримінального 

процесуального законодавства і структурно-функціональної побудови 

правоохоронних органів. 

На підставі проведеного аналізу рівня теоретичної розробленості 

проблематики, враховуючи, що питання, пов’язані з розслідуванням незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю і з розслідуванням злочинів, що вчиняються 

злочинними об’єднаннями, розглядалися ізольовано одне від одного, 

обґрунтовано висновок про те, що сьогодні відсутній належний науковий 

супровід розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що 

вчиняється злочинними об’єднаннями. 

У підрозділі 1.2 «Способи незаконного поводження з вогнепальною зброєю, 

що вчиняється злочинними об’єднаннями» на підставі аналізу наукової 

літератури, узагальнення правозастосовної діяльності судових і правоохоронних 

органів, а також анкетування слідчих визначено, що вчинення злочинними 

об’єднаннями незаконного поводження з вогнепальною зброєю 

характеризується повноструктурним складом, де мають місце елементи 

підготовки (83 %) та приховування (65 %) злочину. 

Встановлено, що способами підготовки є: створення злочинного об’єднання; 

збір інформації про вогнепальну зброю; вибір способів конспірації; пошук джерел 

надходження (придбання) вогнепальної зброї; підшукування знарядь вчинення 

злочину; підготовка вогнепальної зброї до подальшої реалізації (використання, 

зберігання); пошук та пристосування місць для незаконного зберігання 

(виготовлення, придбання, збуту); обрання оптимального способу носіння, 

зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї; визначення 

оптимального способу розрахунку за збут; пошук покупців (продавців, 

посередників); визначення місця попередніх зустрічей із потенційними покупцями 

(продавцями); забезпечення безперервності та ефективності функціонування 

злочинного об’єднання з метою отримання максимальних прибутків. 

З’ясовано, що незаконне поводження з вогнепальною зброєю вчиняється 

злочинними об’єднаннями такими типовими способами: 1) придбання шляхом: 

викрадення; привласнення під час пошуку в місцях ведення бойових дій Другої 

світової війни; вимагання; заволодіння шляхом шахрайства; заволодіння шляхом 

зловживання службовим становищем; придбання деактивованих зразків, макетів, 

основних частин з подальшим ремонтом, переробкою; покупка за підробленими 

документами; покупка на «чорному» ринку; покупка через Інтернет-сайти; 

2) доставка (транспортування, переміщення): особисто при собі (15 %); у 

транспортному засобі (26 %); поштовими відправленнями (19 %); у технологічних 

порожнинах транспортних засобів (31 %); дистанційно керованими пристроями 

(1 %); попутним відправленням (1 %); інше (7 %); 3) зберігання у місцях: 

орендованих гаражних боксах; покинутих або безхозних об’єктах; за місцем 

проживання (роботи); третіх осіб; схованці; автомобілі; при собі; 4) збут шляхом: 

передачі особисто; передачі частин окремо різними особами і способами; залишення 

в обумовленому місці («закладка»); поштового відправлення; дистанційно 
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керованими чи некерованими пристроями; використання підземник споруд. 

Визначено типові способи приховування:1) приховування вогнепальної 

зброї (98 %); 2) знищення (приховування) слідів: підроблених документів, 

схованок, засобів маскування, зразків зброї та її частин, інтернет-сайтів та ін.; 

обмін грошей на інші купюри або валюту іншої держави; знищення одягу 

(рукавичок, балаклав); 3) вжиття заходів щодо запобігання розкриттю 

діяльності злочинного об’єднання: забезпечення прикриття кожного епізоду 

злочинної діяльності; забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки; 

здійснення впливу на свідків та очевидців; задіяння корупційних зв’язків; 

використання компрометуючих матеріалів, підкупу, залякування, шантажу; 

знищення доказів (записів з камер відеоспостереження та ін.). 

У підрозділі 1.3 «Інші елементи криміналістичної характеристики 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями» визначено елементи криміналістичної характеристики, які мають 

істотне значення у розробці методики розслідування цих злочинів, зокрема: 

розкрито предмет злочину, слідову картину, надано характеристику лідера та 

інших учасників злочинного угруповання. 

Результати аналізу кримінальних проваджень лягли в основу 

обґрунтування висновку про те, що найчастіше предметом незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, 

є: 1) пістолети(револьвери): «AstraUnceaty», «Beretta», «Colt», «CZ 75B», 

«Glock-19», «MagnumResearchInc. (MRI) DesertEagle», «RugerSuperRaehawk», 

«SmithandWesson», «VCZ 77», «Walther РP/РРК», «ИЖ-71», «Макарова» (ПМ), 

OЦ-27 (ПСА) «Бердиш», «Парабелум», «Стєчкіна», «Токарева» (ТТ), «Форт», а 

також нестандартні, частково перероблені «Atmaka», «Beretta PX-4 STORM», 

«Blow», «Kral», «Zoraki», «Марголіна», «6П42» – 41 %; 2) автомати (кулемети, 

карабіни): «М-16», «Scorpion» VZ, «АК», «Сайга», «Узі» – 43 %; 3) снайперські 

гвинтівки: «DSR», «Арісака», «Драгунова», «Мосіна», «Токарєва» – 5 %; 

4) гранатомети: РПГ-18«Муха», РПГ-26«Аглень», ГП-25 «Костьор» – 2 %. 

Узагальнення матеріалів кримінальних проваджень дали змогу встановити 

типові сліди злочину: 1) матеріальні:а) сліди-відображення (23 %), з них: сліди 

рук (папілярні візерунки) і ніг (взуття) – 22 %, транспортних засобів – 11 %; 

б) сліди-предмети (27 %), із них: вогнепальна зброя – 75 % та окремі частини – 

16 %, сліди її застосування (кулі, гільзи) – 18 %, сліди ушкоджень навколишніх 

предметів (стін, стель, дверей, дерев та ін.) – 5 %, документи (посвідчення осіб 

для оформлення чи отримання посилок, реєстрації підпільних підприємств, 

супровідні документи на зброю) – 21 %, комп’ютерна техніка і сліди застосування 

– 15 %, схованки (місця Інтернет-трансляцій) – 18 %, грошові кошти (банківські 

рахунки, картки платіжні доручення) – 6 %, мобільні телефони (SIM-картки) – 

13 %, записи відеоспостережень та інші носії інформації – 9 %; в) сліди-речовини 

(18 %), із них: а) біологічного походження – 3 %; ґрунт, кіптява, порох – 11 %; 

збройне мастило – 5 %; 2) ідеальні:сліди-відображення у свідомості: потерпілих 

– 2 %; свідків – 19 %; очевидців – 3 %; підозрюваних – 94 %. Окрім зазначених 

слідів на місці події можуть бути виявлені: а) сліди-мікрочастинки – 2 %; 
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б) залишені об’єкти – 11 %; в) запахові сліди – 17 %. 

На підставі аналізу даних, отриманих в результаті вивчення кримінальних 

проваджень, вироків суду і статистичних звітів Генеральної прокуратури 

України про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також про 

результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями за 

2012-2017 рр., встановлено наступне: а) тривалість дії переважної більшості 

виявлених злочинних об’єднань, що вчиняли кримінальні правопорушення щодо 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, складає до одного року (84 %); 

за час існування більшість злочинних об’єднань (71 %) учинили понад 

6 злочинів; б) кількісний склад злочинних об’єднань – 3 особи (57 %), від 4-х до 

10-ти осіб – 42 %, більше 10 осіб – 1 %; в) віковий склад членів злочинних 

об’єднань, з яких 98 % чоловіки, становить: до 18 років – 1 %, 18-28 років – 

21 %, 29-39 років – 35 %, 40-54 роки – 32 %, 55 років і більше – 11 %; г) 62 % 

членів злочинних об’єднань мають повну загальну середню та базову загальну 

освіту на час вчинення кримінального правопорушення; д) 92 % з них – 

працездатні, які не працюють і не навчаються, а також безробітні; е) досить 

високою виявилася частка раніше засуджених (26 %). Наведені характеристики в 

цілому відповідають й особі лідера злочинного об’єднання за винятком рівня 

освіти, зокрема переважна більшість з них (71 %) мають повну вищу, базову 

вищу або професійно-технічну освіту. 

Констатовано, що структура більшості злочинних об’єднань визначається 

такою конфігурацією: лідер (організаційно-управлінська ланка); особа (особи), 

яка безпосередньо вчиняє злочин (виконавська ланка); особа (особи), яка 

забезпечує систематичну злочинну діяльність (функціонування) злочинних 

об’єднань (забезпечувальна ланка). Акцентовано, що серед усіх учасників 

злочинного об’єднання особливо вирізняється фундаментальна роль його лідера 

стосовно організації тривалої сумісної злочинної діяльності та регулювання 

міжособистісних відносин.  

Розділ 2 «Початковий етап розслідування незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями» 

складається з трьох підрозділів, у яких розглянуто обставини, що підлягають 

встановленню, типові слідчі ситуації та версії, які висуваються на початковому 

етапі розслідування, а також взаємодія слідчого з оперативними та іншими 

підрозділами Національної поліції. 

У підрозділі 2.1 «Обставини, що підлягають встановленню на 

початковому етапі розслідування» визначено, такі обставини, на відміну від 

обставин, що підлягають доказуванню, повинні генерувати інформацію як 

доказового характеру, так і даних, що сприяють розслідуванню і проведенню 

окремих слідчих (розшукових) дій чи НСРД. Це допомагає слідчому надати 

юридичну оцінку окремих подій та діянь, а також вірно вирішити організаційно-

тактичні питання під час розслідування. 

На підставі узагальнення слідчої практики виокремлено такі обставини, 

які підлягають встановленню на початковому етапі розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями: 
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1) чи дійсно було вчинено дії, пов’язані із незаконним поводженням з 

вогнепальною зброєю; 2) структура злочинного об’єднання; 3) особливості 

розподілу злочинних ролей; 4) характеристика осіб злочинного об’єднання та 

обставини, які впливають на ступінь тяжкості злочинів; 5) час, місце і способи 

підготовки, вчинення та приховування епізодів злочинної діяльності; 6) факти 

вчинення інших кримінальних правопорушень; 7) тривалість злочинної 

діяльності; 8) причини та умови вчинення епізодів злочинної діяльності; 

9) характеристика предметів злочинного посягання; 10) засоби та знаряддя 

вчинення злочинів; 11) мотив і мета незаконного поводження з вогнепальною 

зброєю; 12) обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання; 

13) обставини, які виключають кримінальну відповідальність членів злочинного 

об’єднання; 14) способи і схеми легалізації майна (фінансових ресурсів) 

отриманого злочинним шляхом та розмір останніх; 15) місця переховування 

невилученої вогнепальної зброї, їх обладнання та засоби забезпечення безпеки; 

16) способи і засоби конспірації та протидії розслідуванню; 17) інформація про 

осіб, яких використовували без повідомлення про протиправні діяння; 

18) наявність корумпованих зв’язків; 19) інформація про інші кримінальні 

структури, що займаються нелегальним обігом зброї. 

У підрозділі 2.2 «Слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями» виокремлено типові слідчі ситуації початкового 

етапу розслідування, визначено версії, які висуваються у кожній з них, через 

призму наявних вихідних даних, сформованих на основі слідоутворюючого 

механізму дій з підготовки, вчинення й приховування злочинів. 

Встановлено, що на початковому етапі розслідування виникають такі 

типові слідчі ситуації: 

1) особу (осіб), затримано за незаконне поводження з вогнепальною 

зброєю, наявна доказова інформація про факти вчинення протиправних діянь – 

27 %. У цій ситуації виникають такі типові версії: а) вогнепальна зброя не 

належить затриманим; б) показання затриманих про непричетність є 

неправдивими; в) вогнепальну зброю було підкинуто затриманим (працівниками 

правоохоронних органів або конкуруючими злочинними об’єднаннями); 

г) показання затриманих про визнання вини дані з метою приховування і 

відвернення уваги від іншого більш тяжкого злочину; д) затримані у складі 

злочинного об’єднання придбали або виготовили вогнепальну зброю, на момент 

затримання здійснюють її доставку з метою тимчасового зберігання або 

безпосереднього збуту; е) затримані особи не знають про вміст вантажу і лише 

використовуються злочинними об’єднаннями; 

2) встановлено учасників злочинного об’єднання, але доказів про 

протиправну діяльність недостатньо для повідомлення про підозру у вчиненні 

злочину – 26 %. У цій ситуації висуваються такі версії: члени злочинного 

об’єднання зберігають вогнепальну зброю для самозахисту, вчинення майбутніх 

злочинів із використанням зброї або з метою збуту; 

3) встановлено Інтернет-ресурси, за допомогою яких здійснюється 
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незаконна діяльність, що пов’язана із продажем вогнепальної зброї – 14 %. Дана 

ситуація обумовлює висунення таких версій: а) Інтернет-ресурс створено заради 

цікавості (забавки); б) Інтернет-ресурс створено професійними програмістами 

(«хакерами») лише для отримання прибутку за користування іншими особами; 

в) Інтернет-ресурс забезпечує канал збуту (придбання) вогнепальної зброї 

злочинним об’єднанням; 

4) виявлено вогнепальну зброю, але злочинець невідомий – 10 %. У цій 

ситуації висуваються такі версії: а) виявлена вогнепальна зброя була загублена 

військовослужбовцем або правоохоронцем; б) виявлена вогнепальна зброя була 

покинута «кіллером» після вчинення злочину; в) виявлена вогнепальна зброя 

знаходилась у «закладці» для збуту; г) вогнепальну зброю переховують у 

схованці; д) вогнепальну зброю доставляють (транспортують) з використанням 

порожнин ніш транспортного засобу кур’єри, які знаходяться серед пасажирів; 

5) виявлено об’єкти, пристосовані для доставки, зберігання, виготовлення, 

переробки вогнепальної зброї, але особу злочинця (-ців) не встановлено – 11 %. 

Дана ситуація обумовлює висунення таких версій: власник об’єкта, члени його 

сім’ї, родичі, знайомі або колеги використовують об’єкти для доставки, 

зберігання, виготовлення, переробки вогнепальної зброї; 

6) встановлено факт недостачі (викрадення, привласнення, втрати) 

вогнепальної зброї – 12 %. В цій ситуації висуваються такі версії: а) особа, що 

відповідальна за збереження зброї, забезпечила інсценування викрадення і є 

членом злочинного об’єднання або стосовно неї використали компрометуючі 

матеріали; б) особа, що відповідальна за збереження зброї, неналежним чином 

здійснила її приймання-передачу (розкрадання відбувалось протягом тривалого 

часу); в) викрадення вогнепальної зброї було ретельно підготовлене і сплановане 

злочинним об’єднанням; г) викрадення вчинено особою, яка відвідувала 

відповідального за збереження; д) викрадення вчинено особою із персоналу, 

обслуги та ін.; е) відповідальна особа загубила вогнепальну зброю; є) викрадення 

здійснено членом сім’ї, родичем; ж) викрадення вчинено крадієм-гастролером. 

У підрозділі 2.3 «Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами на 

початковому етапі розслідування» наголошено, що така взаємодія полягає у 

проведенні під єдиним керівництвом слідчого комплексу організаційних і 

тактичних дій з підготовки та реалізації матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності, проведенні слідчих (розшукових) дій і НСРД та інших заходів, 

направлених на ефективне і повне розслідування кримінальних проваджень. 

До процесуальних форм взаємодії відносяться: організація й виконання 

доручень слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій та НСРД; взаємодія під 

час оголошення у розшук членів злочинного об’єднання; взаємодія під час 

застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. 

Узагальнення поглядів опитаних респондентів дало змогу визначити 

найбільш значущі непроцесуальні форми взаємодії слідчих з оперативними 

підрозділами, зокрема: взаємодія під час реалізації матеріалів оперативно-

розшукової діяльності; здійснення консультування; обмін оперативною 

інформацією; спільний аналіз причин та умов вчинення злочинів; організація і 
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планування проведення окремих слідчих (розшукових) дій і НСРД; проведення 

нарад; спільна робота в складі слідчо-оперативних груп; спільна діяльність під 

час проведення спеціальних (профілактичних) операцій; оптимальне 

використання технічних засобів та ін. 

Розділ 3 «Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що 

вчиняється злочинними об’єднаннями» складається з трьох підрозділів, у 

яких висвітлено організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми проведення 

огляду та обшуку, а також особливості призначення судових експертиз. 

У підрозділі 3.1 «Організація і тактика проведення огляду та обшуку» 

акцентовано на організаційно-підготовчих заходах і тактичних прийомах 

проведення огляду й обшуку. 

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень дозволило визначити 

помилки, яких припускаються слідчі під час проведення огляду: неповний опис 

обстановки місця події (32 %); неповне зазначення виявлених слідів злочину 

(19 %); відсутність єдиного керівництва оглядом (29 %); несвоєчасне (62 %) і 

поверхневе (43 %) проведення огляду; проведення огляду неповним складом 

СОГ (33 %) – відсутність кінолога зі службовим собакою, вибухотехніка, 

спеціаліста та ін.; відсутність науково-технічних засобів (35 %); відсутність 

додатків до протоколу (відеозаписів, фотографій) – 4 %; часткове або неповне 

проведення опитування свідків, потерпілих (25 %). 

На підставі узагальнення слідчої практики доведено, що під час огляду 

необхідно виявляти і вилучати: 1) вогнепальну зброю та її частини; 2) кулі й 

гільзи; 3) об’єкти, які містять на собі сліди ушкоджень чи перебування зброї 

(порохові частинки, збройове мастило, уламки або частки стін, стель, дверей, 

дерев, пакувальні матеріали та ін.); 4) документи справжні та зі слідами 

підробки (реєстрації підприємств, посвідчення на право носіння зброї, накладні, 

відкриття банківських рахунків, гроші, банківські картки); 5) дистанційно 

керовані пристрої (квадрокоптери, плаваючі засоби); 6) засоби ремонту та 

переустаткування; 7) макети вогнепальної зброї; 8) спеціальний одяг; 9) сліди 

відображень; 10) біологічні сліди та ін. 

Узагальнення матеріалів кримінальних проваджень дало змогу визначити, 

що обшуки проводяться за місцем проживання (79 %) та роботи (11 %) 

підозрюваних і членів їх сімей (12 %). 

Встановлено, що результативність обшуків за даними категоріями 

проваджень прямо залежить від ефективності здійснення НСРД (спостереження 

за особою (26 %), річчю (19 %) або місцем (17 %) – ст. 269 КПК України; зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – ст. 263 КПК України 

(«Київстар», «Vodafone», аналогові системи зв’язку) (24 %); зняття інформації з 

електронних інформаційних систем – ст. 264 КПК України – 33 %; контроль за 

вчиненням злочину – ст. 271 КПК України – у формі: оперативної закупки 

(27 %); контрольованої поставки (8 %); спеціального слідчого експерименту 

(4 %); імітування обстановки злочину (2 %). 

У підрозділі 3.2 «Організація і тактика проведення допиту» визначено 
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організаційно-тактичні особливості допиту членів злочинного об’єднання, його 

лідера та свідків. Встановлено, що переважна кількість допитів членів 

злочинного об’єднання (93 %) здійснюється у конфліктних ситуаціях. 

Визначено, що найбільш поширеними організаційно-підготовчими заходами, 

які здійснюють слідчі на підготовчому етапі проведення допиту членів злочинних 

об’єднань, у даних категоріях справ є: додаткове ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження (12 %); визначення та уточнення предмета допиту 

(15 %); визначення послідовності допитів (34 %); вивчення особи допитуваного 

(19 %); збір й узагальнення оперативної інформації (7 %); визначення часу (68 %) і 

місця (74 %) проведення допиту; визначення способу виклику і підготовка 

необхідних процесуальних документів (86 %); підготовка науково-технічних 

заходів (34 %); визначення тактичних прийомів допиту (3 %); забезпечення безпеки 

(75 %); інше (2 %). 

З’ясовано, що допити щодо членів злочинних об’єднань необхідно 

проводити відразу після затримання, що дозволяє ефективно використовувати 

тактичні прийоми: актуалізація забутого у пам’яті (32 %); пред’явлення речових 

(43 %) та інших (29 %) доказів і створення уявлення про повну поінформованість 

слідчого (35 %); запобігання підготовці і висуненню неправдивого алібі (27 %). 

Встановлено, що використання відеозапису під час допиту членів 

злочинних об’єднань, які вчинюють незаконне поводження з вогнепальною 

зброєю, є ефективним тактичним засобом фіксації ходу і результатів слідчої 

(розшукової) дії. Аналіз думок опитаних слідчих (56 %) показав, що для 

підвищення рівня організації і планування розслідування доцільно 

використовувати процесуальний механізм проведення допиту у режимі 

відеоконференції, однак рівень застосування цієї слідчої (розшукової) дії 

виявився низьким (3 %), що пояснюється складністю технічного забезпечення. 

Акцентовано на необхідності проведення одночасних допитів двох чи 

більше вже допитаних осіб, про що свідчать дані опитаних респондентів (61 %). 

При цьому проводилась ця СРД лише у 15 % випадків. 

Переважна більшість одночасних допитів проводилась між 

співучасниками злочину (68 %), підозрюваним і свідком (14 %), свідками (9 %). 

У підрозділі 3.3 «Особливості призначення судових експертиз» 

розглядаються різні форми використання спеціальних знань при розслідуванні 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями. 

Визначено, що до основних форм використання спеціальних знань 

відносяться: призначення та проведення судових експертиз; участь спеціаліста 

під час окремих слідчих (розшукових дій); особисте використання спеціальних 

знань слідчим. 

На підставі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень визначено, що 

за даною категорією злочинів проводяться такі судові експертизи: балістична (71 %), 

судово-психіатрична (72 %), комплексна молекулярно-генетична експертиза, 

дактилоскопічна та судово-балістична (23 %), комп’ютерно-технічна (8 %), судово-

медична (9 %), судово-біологічна експертиза речових доказів (8 %), дактилоскопічна 
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(17 %), експертиза холодної зброї (7 %), інші види експертиз (2 %). 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у розробці та науковому 

обґрунтуванні методики розслідування незаконного поводження з вогнепальною 

зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. Найвагомішими з них є такі: 

1. З’ясовано, що стан наукових досліджень проблем розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 

об’єднаннями, на сучасному етапі реформування національного законодавства 

та системно-структурної перебудови правоохоронних органів не здатні 

забезпечити потреби методики розслідування зазначених злочинів через 

застарілі та неефективні форми й методи роботи. Зважаючи на це, для якісної 

реалізації завдань кримінального судочинства тактика розслідування 

незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчинюється злочинними 

об’єднаннями, повинна постійно забезпечуватися новітніми засобами та 

методами, що ґрунтуються на використанні сучасних досягнень як самої науки 

криміналістики, так і інших галузей знань, для подолання такої протидії. 

2. Систематизовано типові способи незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, як триєдиний 

елемент криміналістичної характеристики, зокрема до способів підготовки 

відносяться: створення злочинного об’єднання; вибір способів конспірації; 

пошук джерел придбання вогнепальної зброї; пошук й пристосування місць для 

вчинення злочину; обрання оптимального способу носіння, зберігання, 

придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї; визначення способу 

розрахунку; пошук покупців (продавців,); визначення місця попередніх 

зустрічей та ін. Способами безпосереднього вчинення є: 1) придбання шляхом: 

викрадення; привласнення в місцях ведення бойових дій Другої світової війни та 

АТО; вимагання; шахрайства; зловживання службовим становищем; придбання 

деактивованих зразків, макетів, з подальшим ремонтом; покупка через Інтернет-

сайти та ін.; 2) доставка (транспортування, переміщення), що здійснюється: при 

собі; у транспортному засобі; поштовими відправленнями; у технологічних 

порожнинах транспортних засобів; дистанційно керованими пристроями; 

попутним відправленням та ін.; 3) зберігання у місцях: орендованих гаражних 

боксів; покинутих або безхозних об’єктах; за місцем проживання (роботи) 

членів злочинного об’єднання; схованці; автомобілі; при собі; збут шляхом: 

передачі особисто; передачі частин окремо різними особами і способами; 

залишення в обумовленому місці («закладка»); поштового відправлення; 

використання підземник споруд та ін. Способами приховування є: 

1) приховування вогнепальної зброї; 2) знищення (приховування) слідів: 

підроблених документів, схованок, засобів маскування, зразків зброї та її частин, 

інтернет-сайтів та ін.; обмін грошей на інші купюри або валюту іншої держави; 

знищення одягу; 3) вжиття заходів щодо запобігання розкриттю діяльності 



16 

злочинного об’єднання: забезпечення прикриття кожного епізоду злочинної 

діяльності; забезпечення внутрішньої й зовнішньої безпеки; здійснення впливу 

на свідків і очевидців; корупційних зв’язків; використання компрометуючих 

матеріалів; знищення доказів (записів з камер відеоспостереження тощо). 

3. Визначено, що найбільш часто предметом злочинного посягання 

злочинних об’єднань є: пістолети (револьвери) – 41 %; автомати (кулемети, 

карабіни) – 43 %; снайперські гвинтівки – 5 %; гранатомети – 2 %. Здебільшого 

злочинні формування цікавить кримінальна вогнепальна зброя, що 

характеризується такими ознаками: стандартні види (68 %) вогнепальної зброї, 

промислового виробництва (54 %), багатозарядна коротко- і середньоствольна 

(71 %), має одноствольну нарізну будову каналу ствола (49 %), автоматичної дії 

(38 %) середнього калібру (75 %). 

Встановлено залежність слідової картини незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, від способів 

підготовки, вчинення і приховування злочину. Акцентовано увагу на слідах, які 

підлягають дослідженню і вилученню на початковому етапі розслідування. 

4. Визначено, що до структури злочинних об’єднань, які вчинюють 

незаконне поводження з вогнепальною зброєю, входять: лідер; безпосередні 

виконавці; особи, які забезпечують систематичність і тривалість злочинної 

діяльності. З’ясовано, що до структури злочинних об’єднань, які у більшості 

діють до 1 року, входять переважно чоловіки у складі 3-х, рідше від 4-х до 10-ти, 

осіб віком від 29 до 39 років, мають повну загальну середню та базову загальну 

освіту, працездатні, але ніде не працюють і не навчаються, раніше засуджені. 

5. Визначено, що на початковому етапі розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями, з 

метою уникнення провокації злочину під час проведення контролю за 

вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повинні бути встановлені та 

зафіксовані обставини, які в першу чергу свідчать про організований характер 

злочинних об’єднань (структуру, розподіл ролей, способи вчинення злочинів, 

систематичність і тривалість злочинної діяльності, способи і схеми легалізації 

майна (фінансових ресурсів), отриманого злочинним шляхом, їх розмір, 

наявність корумпованих зв’язків та ін.). Деталізовано перелік обставини, які 

підлягають встановленню на початковому етапі розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. 

6. Визначено типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями, зокрема: 1) осіб затримано, наявна доказова 

інформація; 2) встановлено учасників злочинного об’єднання, але доказів 

недостатньо; 3) встановлено Інтернет-ресурси, за допомогою яких здійснюється 

незаконна діяльність, що пов’язана із продажем вогнепальної зброї; 4) виявлено 

вогнепальну зброю, осіб не встановлено; 5) виявлено об’єкти, пристосовані для 

доставки, зберігання, виготовлення, переробки вогнепальної зброї; злочинця         

(-ців) не встановлено; 6) встановлено факт недостачі (викрадення, привласнення, 

втрати) вогнепальної зброї. 
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7. Визначено, що найбільш оптимальними формами взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами Національної поліції на початковому етапі 

розслідування є: взаємодія під час реалізації матеріалів ОРД (37 %); виконання 

доручень слідчого (72 %); консультування – 54 %; обмін інформацією – 65 %; 

спільна організація і планування слідчих (розшукових) дій та НСРД – 76 %. 

8. Розкрито організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми 

проведення огляду. Виокремлено вузлові місця, що повинні бути оглянуті, 

зокрема: а) місце, затримання осіб із вогнепальною зброєю; б) місце, виявлення 

вогнепальної зброї; в) місце схованки вогнепальної зброї (покинуті об’єкти, 

відкрита місцевість); г) місце зберігання при виявленні недостачі вогнепальної 

зброї; д) транспортні засоби, таємні тунелі, в яких переміщувалась вогнепальна 

зброя; е) місце «закладки» вогнепальної зброї при огляді за фактом збуту; 

ж) місце розташування комп’ютерної техніки (місце Інтернет-користувача). 

З’ясовано тактичні особливості обшуку під час розслідування незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. 

Визначено основні об’єкти, які підлягають виявленню і вилученню під час 

проведення обшуку, зокрема: вогнепальна зброя та її частини, макети чи окремі 

деталі (97 %); інструменти, технічна документація та станкове обладнання, що 

застосовуються для виготовлення деталей зброї (51 %); речі та предмети, які 

містять сліди зберігання чи застосування зброї, або сліди злочинних дій (24 %); 

гільзи, боєприпаси, патрони, порох-капсулі (78 %); комп’ютерна техніка; засоби 

телефонного зв’язку (SIM-картки). 

Встановлено, що найбільш ефективними тактичними прийомами обшукує: 

а) послідовне обстеження об’єктів; б) залучення підозрюваного; в) видалення 

осіб; г) відволікаючі прийоми; д) застосування науково-технічних засобів. 

9. Визначено особливості тактики проведення допиту членів злочинних 

об’єднань. До найбільш ефективних тактичних прийомів відносяться: 

пред’явлення доказів; формування психологічного контакту; застосування 

технічних засобів фіксації; спостереження за поведінкою; використання 

конфліктів і протиріч серед членів злочинного об’єднання; створення напруги; 

створення уявлення про повну поінформованість слідчого. 

10. З’ясовано особливості призначення судових експертиз, зокрема під час 

розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 

злочинними об’єднаннями, слідчі припускаються таких помилок при 

призначенні експертиз: відмова від проведення експертного дослідження 

вогнепальної зброї з ознаками саморобного виготовлення за наявності її 

ідентифікаційних ознак (2 %); ставлення непотрібних запитань експерту при 

призначенні експертизи шляхом переписування із довідника слідчого (12 %); 

речові докази направляються для проведення експертизи із порушенням 

цілісності їх упаковки (9 %); постановка запитань експерту, вирішення яких не 

входить в його компетенцію (7 %); непризначення експертиз підроблених 

документів з наявними ознаками підробки, частин вогнепальної зброї й макетів, 

інструментів для її виготовлення, одягу та засобів пакування і маскування, 

комп’ютерної техніки, що використовувалась для створення і функціонування 
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Інтернет-сайтів з продажу вогнепальної зброї (9 %). 
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АНОТАЦІЯ 
 

Тарасенко О. С. Розслідування незаконного поводження з 
вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню і новому вирішенню 
наукового завдання з розробки методики розслідування незаконного 
поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними об’єднаннями. 

На основі системного аналізу представлено криміналістичну 
характеристику незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 
злочинними об’єднаннями, визначено та розкрито основні структурні елементи: 
предмет посягання, способи злочину, слідову картину, характеристику 
злочинних об’єднань (особу злочинця). 

Надано типову структуру злочинного об’єднання, що вчинює незаконне 
поводження з вогнепальною зброєю, яка складається із: лідера; осіб, які 
безпосередньо вчинюють злочини; особи, які забезпечують систематичну 
злочинну діяльність злочинних об’єднань. 

Конкретизовано систему даних про обставини, що підлягають 
встановленню при розслідуванні даної категорії проваджень. 

Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 
незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочинними 
об’єднаннями, до яких відносяться такі: 1) осіб затримано, наявна доказова 
інформація; 2) встановлено членів злочинного об’єднання, але доказів 
недостатньо; 3) встановлено Інтернет-ресурси, за допомогою яких здійснюється 
незаконна діяльність, що пов’язана із продажем вогнепальної зброї; 4) виявлено 
вогнепальну зброю, осіб не встановлено; 5) виявлено об’єкти, пристосовані для 
доставки, зберігання, виготовлення, переробки вогнепальної зброї; злочинця         
(-ців) не встановлено; 6) встановлено факт недостачі вогнепальної зброї. 

Сформульовано теоретичні положення щодо основних форм взаємодії 
слідчого з оперативними та іншими підрозділами Національної поліції на 
початковому етапі розслідування. 

Проведено системний аналіз організаційно-тактичних основ забезпечення 
розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється 
злочинними об’єднаннями. Розроблено тактичні рекомендації з тактики 
проведення огляду, обшуку, допиту, призначення судових експертиз. 
Сформульовано конкретні пропозицій і рекомендації, спрямовані на 
вдосконалення теоретичних основ кримінально-процесуальних відносин, 
уточнено й сформульовано окремі категорії кримінального процесу, 
криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. 

Ключові слова: версія, вогнепальна зброя, взаємодія, досудове розслідування, 
злочинне об’єднання, криміналістична характеристика, незаконне поводження, 
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слідчі (розшукові) дії, слідча ситуація, тактичний прийом. 

 
SUMMARY 

 

Tarasenko O.S. Investigation of illegal use of firearms, committed by 
criminal organizations.– The manuscript. 

The thesis is for candidate’s degree of law on specialty 12.00.09 – Criminal 
Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operational-Search Activity. – 
The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine, Dnipro, 2017. 

The dissertation deals with theoretical synthesis and a new solution of the 
scientific problem in the development of a methodology for investigating the illicit 
handling of firearms committed by criminal organizations. 

On the basis of deep and systematic analysis, the forensic description of the 
illicit handling of firearms committed by criminal associations is presented, the main 
structural elements are identified and disclosed: the subject of the attack, the methods 
of committing, the trace picture, the characterization of criminal organization. 

The author presents the typical structure of a criminal organization the illicit use 
of firearms, consisting of: a leader (organizational and managerial link); persons 
directly committing crimes (executive link); 3) persons providing systematic criminal 
activity (functioning) of criminal associations (an intermediary link). 

The system of data on circumstances to be established when investigating the 
illegal use of firearms by criminal associations is specified.The typical investigation 
situations of the initial stage of the investigation of the illicit use of firearms committed by 
criminal associations, which include: 1) persons detained, available evidence; 2) members 
of a criminal association are established, but there is insufficient evidence; 3) established 
Internet resources engaged in illegal activities related to the sale of firearms; 4) firearms 
are detected; persons are not installed; 5) found objects adapted for delivery, storage, 
manufacture, processing of firearms, offender (s) is not installed; 6) the fact of shortage 
(abduction, appropriation, loss) of a firearm is established. 

The system of versions of the initial stage of the investigation of the illicit use of 
firearms committed by criminal associations is established, which correlates with 
typical investigative situations. 

A systematic analysis of the organizational and tactical basis for the 
investigation of the illicit use of firearms committed by criminal organization was 
conducted. Tactical recommendations on the tactics of conducting an inspection, 
search, interrogation, appointment of forensic examinations were developed. Specific 
proposals and recommendations aimed at improving the theoretical foundations of 
criminal-procedural relations are formulated, certain categories of the criminal 
process, forensics and operative-search activity are specified and formulated. 

Keywords: version, firearms, interaction, pre-trial investigation, criminal 
organization, criminalistics characteristics, illegal conduct, investigation (search) 
actions, investigative situation, tactical reception. 


